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Certa manhã, depois de despertar de sonhos conturbados, Gregor Samsa encontrou-

se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava deitado de costas 

sobre a própria couraça, e ao erguer um pouco a cabeça enxergou seu ventre 

marrom, acentuadamente abaulado, com profundas saliências arqueadas, sobre o 

qual o cobertor, quase escorregando estava prestes a cair. Suas muitas pernas, 

terrivelmente finas em comparação à largura do corpo, agitavam-se desamparadas 

diante de seus olhos. O que aconteceu comigo?, perguntou-se. Não era um sonho...  

(KAFKA, 2002, p.7) 

 

Acordar um dia e tomar consciência de que você não é mais o mesmo é uma 

situação conflitante para qualquer ser humano. O medo de se aventurar no desconhecido, as 

angústias provenientes da insegurança, a diversidade de novos sentimentos e de sensações 

ainda não compreendidas, tudo isso aflige a mente do indivíduo, quando percebe que sofreu 

uma metamorfose, que se transformou. 

A situação vivida pela personagem Gregor Samsa, criada por Franz Kafka no livro 

A Metamorfose, reflete bem o movimento de criação de um trabalho científico: o momento 

de transformação de um jovem estudante em um pesquisador. Quem é que nunca se fez a 

pergunta: o que aconteceu comigo? 

E teve como uma resposta: estou me tornando um pesquisador. Virando um ser 

em mutação, com muitas pernas, vários olhos, com um fôlego incansável e uma persistência 

tenaz para que possa voar de lugar em lugar, à procura das respostas para o porquê da minha 

vida, à procura das soluções para a vida. 
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A analogia feita pode ser grosseira e pode até ser considerada de mau gosto. Mas 

certamente a tomada de consciência sobre uma transformação qualitativa da personalidade é 

um fato real, no entanto pouco assumido atualmente. Nos dias atuais, o que importa, para 

grande parte das instituições educacionais e para algumas pessoas, são os títulos e prêmios. 

Quando alguém toma a decisão por realizar uma pós-graduação, esta confunde-se com a de 

realizar “uma determinada pesquisa e por ter de apresentar os seus resultados para a 

comunidade acadêmica” (MOURA, 2002, p.40). Muitas vezes essa pressão social acaba por 

reprimir o desenvolvimento dos cidadãos e de pesquisadores. 

Apesar desse fator desmotivador e repressor, ao fim deste período de abertura do 

mundo científico, que vem sendo feita por meio deste trabalho, uma certeza pode ser extraída: 

a de que ele marcou um ponto de mutação, um momento de transformação e afirmação de um 

indivíduo. 

 

 

O PERCURSO DA TRANSFORMAÇÃO 

 

 

A entrada no meio acadêmico exige o cumprimento de certas regras e normas, isto 

é, a escolha de um tema de pesquisa e de uma metodologia para a resolução do problema a ser 

estudado. Utilizemos uma situação exposta por Asti Vera (1978, p.100) para mostrar a 

dificuldade desta questão: 

A pergunta obrigatória dos estudantes, quando devem escrever uma monografia, é: 
‘Como se faz?’ A resposta obrigatória do professor deveria ser necessariamente a 
seguinte: ‘Não se escreve senão para dizer algo, e, para fazê-lo, deve-se começar por 
ter um tema. Caso contrário, se cai no verbalismo’. 

 
Com certeza a escolha não é fácil, ainda mais numa área do conhecimento 

científico ainda em construção, como é a da educação matemática. Uma área que recebe 

influências de duas fontes principais: as ciências humanas e as ciências exatas. 

O mais importante na metodologia a ser usada, apesar da dificuldade em escolhê-

la, é que ela possa satisfazer as necessidades do pesquisador, ou seja, encontrar explicações 

para o problema proposto; e isso exige um indivíduo realmente motivado e interessado em 

resolver uma situação-problema. Moura (2002, p.43) aponta o seguinte sobre esta questão: “a 
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produção de uma tese em educação matemática, não é nada mais e nada menos que a 

produção de conhecimento de um certo sujeito mobilizado a solucionar um problema”. 

Como sabemos, uma pesquisa pressupõe um problema a ser resolvido e, como já 

foi dito, ela somente se torna parte do investigador se este se mobilizar a resolvê-lo. Surge 

aqui, então, a necessidade da definição dos motivos que mobilizaram o investigador a 

desenvolver este trabalho. Ao falarmos de motivação e mobilização estamos usando os 

conceitos definidos por Charlot (2000, p.55): “A mobilização implica mobilizar -se (‘de 

dentro’), enquanto que a motivação enfatiza o fa to de que se é motivado por alguém ou por 

algo (‘de fora’)”.  

Poderíamos listar uma série de necessidades das mais diversas ordens: pessoais, 

emocionais, psicológicas, profissionais... Mas, com certeza, o motivo gerador deste trabalho 

se refere à insatisfação com o modelo de ensino vigente. 

Sabemos que o modelo educacional tem encontrado dificuldades para conseguir 

atender às expectativas da sociedade moderna, que se encontra na era do investimento não-

material (DOWBOR, 1991) e que exige do ser humano o preparo, não só para exercer tarefas 

específicas, mas, também, para participar do contínuo processo de transformação e de 

inovação da sociedade. Sendo assim, este modelo praticamente não consegue mobilizar os 

indivíduos – os agentes da transformação – rumo ao conhecimento; tem apenas um pequeno 

impacto na formação dos indivíduos e o tipo de conhecimento transmitido nas escolas, não se 

mostra relevante para os sujeitos da atividade educativa. Estes fatores caracterizam o que 

Engestrom (2002, p.175) chamou de ‘encapsulamento’ da aprendizagem escolar, que significa 

a “descontinuidade entre a aprendizagem na escola e a cognição fora da escola”.  

Posto isto, somente nos restam duas alternativas: ou fechamos os olhos e 

acreditamos que tudo está bem e continuamos nossa vida de lamúrias e insatisfações 

constantes, ou tentamos nos mobilizar em busca de uma solução. Aqui neste ponto grande 

parte dos sujeitos desanima, quando vislumbra que a solução não depende somente das suas 

ações. Mas deve ficar claro que se não podemos solucionar toda a questão, pelo menos nós 

estamos contribuindo para a transformação da realidade vigente. 

A iniciativa da formação do Clube de Matemática1 pode ser entendida como uma 

busca para a criação de ambientes propícios para a aprendizagem. Este é um projeto de 

estágio desenvolvido na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP) que 

envolve em suas atividades alunos do curso de graduação em Pedagogia da FEUSP, das 

                                                 
1 O Clube de Matemática é um projeto de estágio desenvolvido na Faculdade de Educação da Universidade de 
São Paulo sob a coordenação do professor Dr. Manoel Oriosvaldo de Moura. 
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licenciaturas em Matemática e Física  da USP, da pós-graduação em Ensino de Ciências e 

Matemática da FEUSP e do ensino fundamental do Colégio de Aplicação da USP. O principal 

objetivo do projeto é o estabelecimento de um espaço para discussão e reflexão sobre o ensino 

e a aprendizagem de matemática, a partir dos pressupostos teóricos da abordagem histórico-

cultural e da Teoria da Atividade. 

O conceito de atividade foi desenvolvido nos estudos feitos por Leontiev (1978, 

1983). Este concebe que as atividades humanas são formas de relação do indivíduo com o 

mundo, dirigidas por motivos e por necessidades. O conceito de atividade envolve a noção de 

que o homem é orientado por objetivos, agindo de forma intencional, por meio de ações 

planejadas. Na abordagem histórico-cultural, o termo cultural, de acordo com Fichtner (1996), 

refere-se à organização feita pela sociedade, a partir do nível de desenvolvimento, dos 

problemas e das tarefas que cada indivíduo deve confrontar na própria vida coletiva, além de 

oferecer as possibilidades e proibições de acesso aos instrumentos e meios culturais que 

permitam a solução dos problemas. Já o histórico se refere aos meios e instrumentos 

elaborados durante o processo da história social do ser humano. 

O Clube de Matemática é um espaço de aprendizagem tanto para os estagiários 

como para os alunos. Por meio do desenvolvimento de atividades orientadoras de ensino, que 

“são as atividades de ensino que respeitam os diferentes níveis dos indivíduos e que definem 

um objetivo como problema coletivo” (MOURA, 1996, p. 32), os estagiários têm a 

oportunidade de vivenciar as ações relacionadas à atividade de um professor, enquanto que as 

crianças podem aprender os conceitos matemáticos de uma forma significativa. 

Como podemos perceber, temos então no Clube de Matemática dois aspectos a 

serem analisados: o ensino e a aprendizagem a cargo do estagiário/professor e a aprendizagem 

das crianças. 

Tendo como foco a aprendizagem, partimos do pressuposto de que todo espaço de 

aprendizagem exige uma organização do ensino que propicie às crianças condições para o seu 

desenvolvimento psíquico (VYGOTSKY, 1993, 1998; DAVYDOV, 1982, 1988, 1988b; 

SFORNI, 2003). Sendo assim, buscamos analisar as ações dos alunos que conduzam a 

ampliação, modificação e construção de significados dentro das atividades de ensino 

desenvolvidas no Clube de Matemática. Para isto, elaboramos, organizamos e analisamos um 

conjunto de atividades pedagógicas que foi organizado na forma de um experimento didático, 

direcionado para o ensino de matemática na escola fundamental, mais especificamente para o 

ensino de equações do primeiro grau. O experimento didático foi desenvolvido, durante o 

segundo semestre do ano de 2002, nas dependências da Faculdade de Educação da 
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Universidade de São Paulo (FEUSP), com um grupo de 12 crianças, matriculadas na quinta 

série do ensino fundamental da Escola de Aplicação da FEUSP, vinculadas ao projeto Clube 

de Matemática. 

A escolha das equações do primeiro grau, como objeto das atividades de ensino, 

não foi feita por acaso. É indiscutível, dentro do meio escolar, a importância do ensino de 

matemática como um dos elementos formadores dos alunos. E, por conseqüência, o ensino de 

um dos temas principais da álgebra é também essencial para o desenvolvimento psicológico 

das crianças. De acordo com Vygotsky (1987, p.180): 

(...) pelo aprendizado de álgebra, a criança passa a compreender as operações 
aritméticas como casos particulares de operações algébricas. Isso dá à criança uma 
visão mais livre, mais abstrata e generalizada de suas operações com quantidades 
concretas. (...) a álgebra livra o pensamento da criança da prisão das relações 
numéricas concretas e o eleva ao nível mais abstrato (...). 
 

O reconhecimento desta essencialidade tem implicações diretas na elaboração e 

organização das formas de ensino da álgebra. Porém, essa necessidade não tem sido um fator 

suficiente para o desenvolvimento de uma educação algébrica adequada. Pelo contrário, o que 

se percebe no meio acadêmico é a insuficiência das atuais práticas de ensino, apontada em 

vários trabalhos (GALLARDO, A.; ROJANO, T., 1988; MORETTI, 1998; BOOTH, 1995) 

que investigaram as principais dificuldades das crianças na aprendizagem dos conhecimentos 

matemáticos. 

Tendo, então, como objetivo principal à análise da organização dos espaços de 

aprendizagem, por meio da elaboração de atividades orientadoras de ensino direcionadas às 

equações do primeiro grau. Desenvolvemos a nossa pesquisa, que teve como objetivo 

investigar as ações constituintes de um espaço de aprendizagem, a partir dos pressupostos 

teóricos da abordagem histórico-cultural e da teoria da atividade. 

 

 

O CAMINHO ESCOLHIDO 

 

 

Nos manuais destinados ao desenvolvimento do trabalho científico, encontramos 

as mais diversas formas de estruturar um projeto de pesquisa. Dependendo da linha 

metodológica do autor, os termos de referência para a estrutura de um trabalho científico 

podem mudar, mas os significados em sua essência continuam os mesmos e acabam todos 
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apresentando os mesmos elementos como estrutura básica: introdução, justificativa, o 

problema/objetivo da pesquisa, fundamentação teórica, metodologia e análise dos dados. 

Não pretendemos aqui criticar tal estrutura, mas somente enfatizar que todos estes 

termos e formas de regulação do trabalho científico devem ser utilizados como instrumentos 

culturalmente apropriados para a validação da investigação desejada e, isto, só é possível com 

a mobilização do sujeito para a solução do seu problema. 

Tendo em mente a necessidade de solução do nosso problema de pesquisa, o 

caminho escolhido para concretização da nossa atividade pode ser descrito resumidamente a 

seguir. 

O primeiro passo foi dado no sentido de estabelecer as necessidades e os motivos 

que estimularam a criação do projeto Clube de Matemática. Para isto fizemos uma análise dos 

fatores que indicam a necessidade de uma forma de organização de ensino que possibilite o 

desenvolvimento dos sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Esta análise 

teórica, que tem como base os pressupostos da abordagem histórico-cultural e da Teoria da 

Atividade, foi feita por meio da apreciação das questões relacionadas à educação e a 

organização do ensino e da aprendizagem. Esses fatos compõem o Capítulo 1. 

O Capítulo 2 foi dedicado à elucidação das questões relacionadas às atividades de 

ensino e aos espaços de aprendizagem. Nesse capítulo, caracterizamos o projeto Clube de 

Matemática a partir dos pressupostos teóricos da abordagem histórico-cultural e da Teoria da 

Atividade, que regularam a organização das atividades de ensino e aprendizagem 

desenvolvidas neste trabalho.  

Após este panorama teórico, o passo seguinte em nossa investigação, descrito no 

Capítulo 3, foi o de elucidar o objeto das atividades de ensino, em outras palavras, definimos 

o conteúdo matemático do instrumento que viabilizaria a solução do problema da pesquisa. 

Isto foi feito a partir do estudo histórico do conceito matemático abordado – no caso, as 

equações do primeiro grau. 

Finalmente, no Capítulo 4, fizemos a descrição e análise do experimento didático. 

Esse capítulo foi dedicado à exposição da forma de organização das atividades de ensino e, a 

análise das ações dos alunos, as quais constituíram os episódios de ensino. Estes foram 

selecionados e analisados de forma que revelassem o processo de constituição do espaço de 

aprendizagem por meio das ações dos alunos desenvolvidas durante as atividades de ensino, 

direcionadas ao ensino das equações do primeiro grau, desenvolvidas no projeto Clube de 

Matemática. 
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Por meio desta pesquisa e dos fundamentos teóricos, foi possível apreender, nas 

considerações finais, o sentido da atuação do professor e do aluno frente a uma sociedade que 

exige novas ações dos sujeitos. Esta pesquisa teve, portanto, a aspiração de contribuir para a 

discussão sobre o ensino de matemática nas séries iniciais, por meio da análise das ações que 

constituem o espaço de aprendizagem e que podem contribuir para o fim do ‘encapsulamento’ 

da aprendizagem escolar. 


