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Apresentação

Esta obra, segundo volume da Coleção Ensino, Filosofia e História das Ciências, 

assim como o primeiro, foi organizada com artigos sobre a Didática das Ciências, 

apresentados e discutidos no I Colóquio Internacional sobre Ensino e Didática das 

Ciências e no III Seminário Regional do Laboratório de Integração e Articulação en-

tre Pesquisas em Educação Matemática e Escola (LIAPEME), realizados pela Univer-

sidade Federal da Bahia (UFBA) em parceria com a Universidade Estadual de Feira 

de Santana (UEFS) em outubro de 2014. Estes eventos contaram com a participa-

ção de pesquisadores, professores, estudantes de graduação e de pós-graduação 

brasileiros e estrangeiros que se interessavam ou que já se dedicavam a trabalhos 

com questões relacionadas ao Ensino e Didática das Ciências Naturais e da Mate-

mática. E assim surgiu o nosso interesse em divulgar as pesquisas, experiências e 

reflexões desses estudiosos.

Os trabalhos, apresentados neste segundo volume, versam especificamente 

sobre a Didática da Matemática e suas contribuições para o processo de formação 

docente frente aos desafios do ensino da Matemática. Todos os trabalhos foram 

sistematizados a partir das ideias discutidas durante as atividades do LIAPEME e do 

Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa, Ensino e Didática das Ciências, Matemática & 

Tecnologias (NIPEDICMT). São grupos de estudos que atuam como espaço cola-

borativo para desenvolver, articular e integrar pesquisas em Ensino e Didática das 

Ciências, Matemática e Tecnologias ao processo de ensino e de aprendizagem, vi-

sando proporcionar a aproximação entre a prática e a teoria por meio da inter-re-

lação da produção acadêmica e da produção dos professores e futuros professores.

Percebendo a necessidade de ampliar tais discussões sobre a prática dos pro-

fessores e a Didática da Matemática, assumimos a responsabilidade de reunir as 

discussões neste livro, a fim de compartilhar, socializar e difundir as singularidades 

das pesquisas realizadas e suas potencialidades articuladas com a cultura. Com este 

objetivo maior é que lançamos este segundo volume da Coleção Ensino, Filosofia 

e História das Ciências, intitulada Contribuições da Didática da Matemática para a 

prática dos professores.
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O livro é composto de oito artigos, que discutem as Teorias da Didática e suas 

contribuições para a prática dos professores, as inter-relações destas com os outros 

saberes e o domínio da Matemática na prática docente, além dos problemas de-

correntes dessas relações quando se discute o ensino e a aprendizagem. Especifica-

mente, são aportes teóricos e metodológicos das pesquisas apresentadas: a Teoria 

das Situações Didáticas, de Brousseau (1986), a Teoria Antropológica do Didático 

(TAD), de Chevallard (1999) e a Teoria da Instrumentação, de Rabardel (1999), além 

das teorias e dos estudos que fundamentam as pesquisas que discutem a formação 

de professores no campo da educação Matemática.

Entre as temáticas discutidas, destacam-se as questões da linguagem na Mate-

mática, as contribuições da Didática e suas teorias na formação inicial de professo-

res de Matemática, as situações matemáticas de sala de aula, bem como também 

a situação dos livros didáticos e o comportamento dos alunos frente a essas pro-

postas. 

Agradecemos à comissão organizadora do I Colóquio Internacional Sobre En-

sino e Didática das Ciências, a todos que participaram da idealização e realização 

do evento, de onde surgiu a ideia inicial para o lançamento do primeiro volume 

desta coleção e a concretização do projeto, e à UFBA, pela oportunidade de divul-

gar os trabalhos que, esperamos, possam contribuir para outros estudos em didá-

tica. Agradecemos aos integrantes dos grupos LIAPEME e NIPEDICMT, enquanto 

autores dos artigos que compõem este volume, pela confiança no projeto e por 

suas importantes contribuições à comunidade científica. Agradecemos também 

aos servidores da UFBA, por contribuir nos procedimentos institucionais para a 

publicação, e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPQ), à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), pelo financia-

mento das pesquisas e dos eventos que possibilitaram essa coletânea de trabalhos.

Prof. Dr. Luiz Márcio Santos Farias

Profa. Msc. Márcia Azevedo Campos

Prof. Msc. Edmo Fernandes Carvalho 

Prof. Esp. Anderson Souza Neves

Organizadores da Coleção
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Introdução

As formas de relacionamento e organização da sociedade em que vivemos nos 

mostram, cada vez mais, que novas habilidades e competências são solicitadas aos 

indivíduos que a compõem. E, nesse sentido, a Educação Matemática propõe pes-

quisas e estudos que ofereçam subsídios à compreensão do processo didático de 

formação do professor de Matemática e contribuam para que sejam supridas as 

necessidades de aprendizagem dos estudantes. Encontramos nos estudos e nas 

Teorias da Didática da Matemática contribuições para a prática dos professores, 

como também os aspectos cognitivos naturalmente decorrentes, uma vez que esta 

discussão ultrapassa o domínio da Matemática e de seu ensino e trata da própria 

natureza do funcionamento cognitivo humano.

A Educação Matemática se preocupa em levantar e discutir bases teórico-me-

todológicas da pesquisa, numa abordagem diversificada e de assuntos atuais que 

sirvam de parâmetros para os estudos que aporta. Além disso, e dessa forma, pre-

ocupa-se em proporcionar aos leitores, e em especial os professores em formação 

ou em atuação, condições necessárias para a reflexão, debate e delimitação de 

projetos de pesquisa, além de colocar em discussão o panorama atual das pesqui-

sas na área. Nesse contexto, insere-se a Didática da Matemática como um dos seus 

eixos de discussão.

As Teorias, refinadas a partir de dados empíricos que embasam as discussões 

sobre a Didática da Matemática, surgiram recentemente no cenário mundial da 

Educação Matemática, que é uma área relativamente nova no cenário mundial 

desta ciência, mas já passaram por modificações, adaptações ou foram até substi-

tuídas, num processo natural de reinterpretação, evolução e consolidação de uma 

teoria em construção. Nesse contexto, a Didática, enquanto objeto de estudo de 

pesquisadores, deve pensar os múltiplos e novos contextos de ensino, suas espe-

cificidades, numa relação dialética entre o ensino de Matemática, a Didática e as 

necessidades humanas, para, então, propor teorias e modelos que sejam capazes 

de analisar os fenômenos do ensino e da aprendizagem no meio social onde vivem 

os seus sujeitos.
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As discussões apresentadas neste volume objetivam oferecer aos professores, a 

partir dos elementos da Didática, das Teorias e das situações aqui discutidas, subsí-

dios e modelos que possam aplicar em suas salas de aula, vislumbrando a melho-

ria do ensino da Matemática e a sua formação enquanto professor. A linguagem 

e as situações apresentadas são claras, diretas e estão relacionadas às situações 

experimentadas por pesquisas em sala de aula de nossas escolas e nos cursos de 

formação de professores, sem, no entanto, perder o rigor e o aprofundamento 

necessários a uma discussão teórica.

Trazer à discussão temas importantes no cenário da Educação Matemática e, 

particularmente, da Didática, além das inter-relações da Matemática com as outras 

áreas do conhecimento, é uma necessidade. Discutir, apoiando nas normas da lín-

gua portuguesa a falta de significação aos objetos linguísticos que são utilizados no 

ensino, refletindo sobre o uso da língua em seus múltiplos aspectos é uma destas 

inter-relações.

Estudar o uso de um pronome na matemática, através de situações didáticas 

embasadas pela Teoria das Situações Didáticas (TSD), de Brousseau (1986), é uma 

dessas discussões aqui apresentadas. Através de situações “adidáticas”, foi inves-

tigado o uso do pronome “se” por alunos dos anos finais do ensino médio, assim 

como suas concepções e suas dificuldades no uso da língua, sendo que estes alu-

nos se preparavam para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

Para a escrita de um texto argumentativo ou dissertativo, e principalmente para 

a sua interpretação, é necessário que o aluno tenha domínio da modalidade de 

escrita formal e de conhecimentos de mecanismos linguísticos necessários, dando 

sentido e significação ao que é lido ou produzido. E essa é uma das maiores queixas 

dos professores: a dificuldade nas análises morfossintáticas e semânticas dos enun-

ciados é a primeira barreira enfrentada pelos alunos na resolução de problemas 

matemáticos.

Com as constantes mudanças e avanços na tecnologia que serve à educação, é 

necessário discutir a diversidade de recursos tecnológicos úteis ao ensino da Ma-

temática. Nesse sentido, um estudo sobre o uso da calculadora em sala de aula, 

realizado com professores em formação, procurou investigar em quais condições 

e como é previsto o seu uso nos documentos oficiais que regem a educação bá-

sica, enquanto recurso didático de apoio ao processo de ensino e aprendizagem 

da Matemática. Os resultados são apresentados no corpo do texto e mostram os 

impasses encontrados.
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No processo de ensino, criam-se expectativas sobre as ações do professor, 

como nas tarefas de elaborar e propor atividades que promovam o uso desses 

recursos tecnológicos nas aulas. Mas estudos mostram que alguns professores de 

Matemática ainda se posicionam contra o uso de recursos tecnológicos em sala 

de aula, como a calculadora, tablet, celular, blog’s, dentre outros, argumentando 

que estes podem causar uma preguiça mental e inibir o raciocínio do estudante. 

A discussão sobre as tecnologias em ambiente educacional ainda causa estranha-

mento ou aceitação simplesmente por ser uma proposta inovadora. No entanto, é 

importante ressaltar que estes recursos são objetos sem significação quando não 

se conhece o instrumento que se propõe utilizar, sua função e quais as ativida-

des podem ser utilizadas no ensino da Matemática enquanto aliados à serviço da 

aprendizagem. 

Ao discutir as práticas pedagógicas e as diversas possibilidades de recursos que 

podem se tornar aliados ao ensino, encontramos na Teoria Antropológica do Di-

dático (TAD) contribuições valiosas para a formação inicial de professores e sua 

função social de educador. Esse é um campo favorável e um tempo oportuno para 

essas discussões e para, então, iniciar a compreensão do significado da TAD e arti-

cular as orientações que esta teoria de cunho teórico-metodológico pode oferecer 

para a prática de sala de aula, que será vivenciada pelos professores em formação. 

É importante que o estudante em formação desenvolva uma abordagem clara dos 

assuntos a serem trabalhados na sua prática e, assim, as Teorias da Didática pode-

rão dar importantes contribuições ao processo de formação docente.

Investigar a construção das estratégias didáticas e o desenvolvimento das habi-

lidades necessárias ao processo de ensino e aprendizagem envolve também políti-

cas públicas, para que direitos sejam assegurados e novas propostas implementa-

das. Garantir que todos tenham direito à educação, e uma educação de qualidade, 

requer mudanças nas concepções da sociedade contemporânea em relação aos 

educandos e aos professores. Os programas de inclusão dos sujeitos aos ambientes 

de aprendizagem objetivam e trazem à discussão o processo de inclusão social e 

educacional. E, nesse contexto, surgiram também os programas de incentivo à do-

cência e de formação docente, que visam incentivar a docência criando, discutin-

do, testando as estratégias necessárias para que ocorra a verdadeira inclusão, não 

só social, mas principalmente a inclusão educacional.

O momento exige que o espaço escolar, aliado ao espaço familiar, entre em es-

tado de reflexão e ação, para que aconteça um trabalho pedagógico que possibilite 

que nenhum estudante fique à margem do processo educativo.
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Acreditamos que esta obra possa ser bastante útil aos estudiosos da Educação 

Matemática, em especial da Didática da Matemática, e que possa trazer valiosas 

contribuições para o cenário educacional do Brasil ou fora dele, a partir das expe-

riências aqui relatadas. Boa leitura!

Profa. Msc. Márcia Azevedo Campos

Doutoranda PPGEFHC-UFBA/UEFS
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A Teoria das Situações Didáticas e  
as diferentes funções do “se”

Paula Carine Sousa Dantas Leloup
Luiz Márcio Santos Farias

Introdução

Mudanças na abordagem do ensino da língua portuguesa vêm delineando no-

vos paradigmas na prática do professor. Deparamo-nos com a discrepância quanto 

à epistemologia dos objetos de estudo da língua nos diversos manuais e quanto 

à forma como são ensinados na escola. Assim, observa-se que os professores têm 

dificuldades em organizar sequências didáticas segundo os parâmetros oficiais, en-

quanto os estudantes, por sua vez, em usar e refletir a/sobre a língua em seus múl-

tiplos aspectos. A partir de atividades sobre as diferentes funções do pronome “se”, 

de acordo com a Teoria das Situações Didáticas, desenvolvida por Guy Brousseau 

(1986), uma pesquisa foi realizada com alunos que se preparavam para o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) e vestibulares em um curso no município de 

Jacobina-BA, no qual verificamos que a construção de situações adidáticas para o 

ensino de língua portuguesa pode garantir ao aluno o caráter ativo na construção 

da aprendizagem de forma efetiva, unificando os estudos funcionalistas e os es-

tudos formalistas, considerando que o professor tem uma intervenção reduzida e 

proporcionando ao aluno o protagonismo de sua aprendizagem.

Desde a década de 1980, a partir de uma intensificação de pesquisas na área 

de linguística, o ensino de língua portuguesa (LP) tem passado por inúmeras mu-

danças; evidencia-se uma preocupação quanto ao trato didático dos objetos da 

língua. Diante disso, as perspectivas epistemológicas da LP que são difundidas nos 

diferentes manuais causam, de certa forma, obstáculos para o professor em sua 

prática, principalmente ao propor sequências didáticas que auxiliem na constru-

ção do conhecimento do aluno e por existirem divergências, por exemplo, entre 
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os linguistas – que despontaram no estudo da língua na forma como o falante 

realmente a usa em seu cotidiano, tentando descrever seu funcionamento – e os 

gramáticos tradicionais – que estudam as normas definidas pela prescrição grama-

tical, que devem ser seguidas pelo falante. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do Ensino Fundamental 

Terceiro e Quarto Ciclos (BRASIL, 1998) e os Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (PCNEM) (Brasil, 2000), a gramática tradicional deve ser re-

ferência secundária para o ensino e aprendizagem do uso e reflexão da língua. No 

entanto, os PCN+ do ensino médio (BRASIL, 2002) explanam que os ensinos da 

gramática em seus aspectos morfológico, sintático, semântico e fonológico preci-

sam ser organizados e permitir a comunicação; o Guia de Redação do ENEM (INEP, 

2013), em duas de suas cinco competências estabelecidas para a construção do 

texto dissertativo-argumentativo, explicita que é necessário demonstrar domínio 

da modalidade escrita formal e conhecimento dos mecanismos linguísticos neces-

sários para a construção da argumentação, ou seja, elementos coesivos à significa-

ção do efeito de sentido. 

Desta forma, nota-se que, para o uso e reflexão da língua, é necessário que os 

pressupostos estabelecidos na gramática normativa (GN), assim como na gramá-

tica descritiva (GD), sejam incorporados e contextualizados às diversas formas de 

expressão e interação humana, cuja finalidade seja possibilitar ao aluno compor 

seus conhecimentos e habilidades necessários a uma ação linguística em suas di-

ferentes variedades. 

Em face das dificuldades nas análises morfossintáticas e semânticas que o “se” 

apresenta, uma pesquisa, à luz da Teoria das Situações Didáticas, de Brousseau 

(1986), foi desenvolvida com a elaboração de uma sequência de atividades para 

analisar quais as concepções que os estudantes têm sobre esse componente cur-

ricular, após terem o conhecimento desse objeto durante os anos de estudo no 

ensino fundamental e médio.

Discussões sobre o “se”

Moderna Gramática Portuguesa

Segundo Bechara (2009), a ação denotada pelo verbo que não é transferida 

para outra pessoa, mas reverte-se ao mesmo sujeito da ação verbal, sobretudo o 

“se” como componente na oração, não permite transitividade, mas sim, reflexibili-

dade. Por exemplo, “João se banha” ou “Carla se penteia.”. No caso de o verbo apre-
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sentar um significado atribuído a duas pessoas, como em “João e Maria se amam” 

ou “João e Maria se escrevem”, temos, portanto, uma reflexibilidade recíproca. Nas 

orações “Precisa-se de empregados” e “Lê-se pouco entre nós”, o “se” funciona 

como índice de indeterminação do sujeito, inicialmente usado apenas com verbos 

transitivos indiretos e no singular. Em “Vendem-se casas” ou “Alugam-se bicicletas”, 

temos a construção com verbo transitivo direto em concordância com o sujeito, 

e o “se” como pronome apassivador, de modo que os sujeitos das formas verbais 

“vendem” e “alugam” são, respectivamente, “casas” e “bicicletas”. 

Entretanto, as construções com índice de indeterminação do sujeito se esten-

deram aos verbos transitivos diretos, onde a interpretação passiva passa a ter uma 

interpretação impessoal, como em “Vende-se casas” – “alguém tem casas para ven-

der”; conclui-se que a interpretação levou o falante a não fazer mais a concordân-

cia. Logo, sintaticamente, as orações “Vendem-se casas” e “Vende-se casas” estão 

corretas, embora Bechara (2009, p. 178) afirme que frases como “Vende-se casas” e 

“frita-se ovos” são antiliterárias.

Gramática Pedagógica do Português Brasileiro

Conforme Bagno (2011), o “se” é um pronome-sujeito semanticamente inde-

terminado, em construções na voz ativa, por exemplo, “A porta se abriu” ou “ven-

dem-se casas”, nas quais se tem a função do “se” como pseudo-objeto, uma vez 

que a porta e a casa são incapazes de praticar a ação descrita pelos verbos “abrir” e 

“vender”, ou seja, o verdadeiro agente está fora do enunciado. Outra possibilidade 

é a do “se” como pronome-objeto, referente à não pessoa em construções na voz 

reflexiva ou pseudorreflexiva, como em “Ana e Sueli se adoram” ou “Ana se sentou 

para descansar e acabou dormindo”, nas quais as respectivas frases encontram-se 

como reflexivas verdadeiras, constituindo uma endófora, visto que há a remissão 

de algo dentro da sentença, ou seja, temos os sujeitos e ações que se voltam a eles.

Estudos filológicos e linguísticos afirmam que, na categoria morfossintática, 

não existem “partícula apassivadora” nem “índice de indeterminação do sujeito”; 

em “A porta se abriu”, conforme a gramática normativa (GN), o “se” seria a partícula 

apassivadora do sujeito passivo “porta”. A controvérsia discutida por Bagno (2011, 

p. 805) é “Ora, se o sujeito (a porta) é paciente, é preciso encontrar um culpado 

dentro da sentença pela ação praticada”. Quando o pronome “se” se apresenta 

como índice de indeterminação do sujeito, a interpretação errônea por parte da 

GN se dá pelo fato de apresentar o “se” com duas análises diferentes para a mes-
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ma função sujeito-agente (indeterminado), ainda assim em frases cujo verbo deve 

concordar com o sujeito.

Teoria das Situações

O objetivo da Teoria das Situações Didáticas (TSD), desenvolvida por Guy Brou-

sseau (1986), é estudar e modelar e os fenômenos que interferem no processo de 

ensino e aprendizagem na interação entre o professor, o aprendiz, o saber e o mi-

lieu (ambiente), logo, percebe-se que a construção de uma sequência didática para 

um determinado conteúdo de língua portuguesa requer uma didática apropriada.

As reflexões apoiadas pela teoria são: a aprendizagem autônoma do aluno, 

desenvolvida pela adaptação e vinculação a um milieu, sem uma intenção didática, 

não pode ter funcionalidade, bem como este milieu e as situações devem engajar 

os saberes do objeto de estudo. Desta forma, uma “situação didática” caracteriza-se 

pelo jogo de interações do aluno frente aos problemas propostos pelo professor, 

uma vez que o estudante seja o responsável pelo seu próprio processo de apren-

dizagem, situação cujo desafio consiste no ato do professor propor um desafio 

ao aluno, fazendo com que ele se torne responsável por uma “situação adidática”, 

sendo este processo chamado de “devolução”.

O ponto mais importante é o conjunto de “situações adidáticas”, que faz parte 

da “situação didática”, mas diferencia-se dela porque a finalidade de ensinar não 

é revelada ao aprendiz, mas exercida sob a forma de jogo, decompondo-se em 

quatro fases – “ação”: o aluno realiza procedimentos rápidos de resolução sem um 

conhecimento teórico; “formulação”: o aluno passa a usar algum conhecimento 

teórico para a resolução; “validação”: o aluno utiliza mecanismos de prova, e o sa-

ber já elaborado por ele passa a ser usado com uma finalidade teórica, o que não 

significa uma etapa obrigatória a ser desenvolvida pelo aluno; “institucionalização”: 

sob o controle do professor, o aluno faculta a passagem do conhecimento do plano 

individual a uma dimensão histórica e cultural do saber de referência. (ALMOU-

LOUD, 2007; PAIS, 2002)

Descrição e análise das atividades

Instruções e descrição geral das atividades

A sequência foi elaborada segundo a TSD (1986), pois as metodologias que 

foram desenvolvidas mediante a teoria permitiram que o aluno fosse o agente da 
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construção do seu conhecimento diante de uma situação-problema, ou seja, um 

pesquisador; constituindo o professor como mediador desta situação, ainda que 

de forma reduzida, neste caso, o professor intercedeu apenas nas etapas “devolu-

ção” e “institucionalização”.

O objetivo da atividade foi a análise das respostas dos estudantes às questões, 

sobretudo se a presença do “se”, em orações com a organização sintática parecida, 

conduz à compreensão de que podem apresentar um sujeito determinado ou não. 

A sequência era composta por um poema e quatro questões; após a leitura do 

texto, eles deveriam responder duas questões, sendo que, depois disso, eles rece-

beram outra folha com mais outras duas questões.

O gênero textual apresentado foi o poema, no qual o “se” se apresentou com 

diferentes funções, não apenas aquelas cuja abordagem constituía o objetivo prin-

cipal da tarefa, mas ainda outras, como em uma oração em que o “se” tinha a fun-

ção de conjunção.

Análise a priori

A atividade foi realizada com a turma de um curso preparatório para Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) e vestibulares, no município de Jacobina, Bahia. 

A escolha dessa classe deveu-se ao fato de haver tanto alunos oriundos da rede 

pública de ensino quanto da rede particular, cujo objetivo é ingressar em um curso 

de graduação em uma universidade, e também pelo fato de que, em algum mo-

mento de sua trajetória escolar, todos tinham estudado diferentes tipos de sujeito, 

os verbos e as diferentes funções do “se”.

A proposta foi apresentada a vinte e quatro alunos: quatorze estudantes oriun-

dos de escolas públicas, sendo cinco homens, entre 15 e 19 anos de idade, e nove 

mulheres, entre 15 e 26 anos de idade, e dez estudantes provenientes de escolas 

particulares, sendo dois homens, de 15 e 17 anos de idade, e oito mulheres, entre 

16 e 18 anos de idade.

O gênero textual “poema” foi escolhido para contextualizar o conteúdo dentro 

de uma história, mas ainda por ter sido escrito em apenas duas estrofes e dezesseis 

versos, o que facilitaria a visualização da repetição do “se”. A função do “se” nas 

orações do poema se deu, segundo os estudos da Gramática Moderna Portugue-

sa (GM), de Evanildo Bechara (2009), como pronome reflexivo, pronome reflexivo 

recíproco, índice de indeterminação do sujeito e pronome apassivador, e da Gra-

mática Pedagógica do Português Brasileiro (GP), de Marcos Bagno (2011), como 
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pronome-sujeito e pronome-objeto, além da aparição de um “se” como conjun-

ção, uma vez que o “se” como conjunção traria um desequilíbrio no conhecimento 

do aluno e, assim, levaría-o à reflexão. 

A primeira etapa da atividade foi a “devolução” do problema para os estudan-

tes; a situação caracterizou-se adidática, pois os alunos aceitaram o problema, isso 

devendo-se à apresentação da atividade em uma folha para leitura e análise de um 

poema, no qual o eu lírico apresenta a história da construção de uma universidade 

que alavancou o crescimento socioeconômico de uma cidade, mas que, por ser 

particular, não permitia que uma garota originária da localidade estudasse na fa-

culdade, pois não tinha condições financeiras suficientes para pagá-la.

A segunda etapa apresentou uma tabela dividida em duas colunas, cada colu-

na intitulada com “Grupo A” e “Grupo B” e espaço para ser preenchido por apenas 

cinco orações em cada coluna. Dessa forma, durante a “ação”, os alunos teriam que 

utilizar algum conhecimento para determinar quais seriam as orações que preen-

cheriam aquele espaço; esperava-se que o aluno observasse a reincidência do “se” 

nos versos do poema e, a partir dessa observação, utilizasse-o como uma ferra-

menta na escolha das orações.

A terceira etapa consistia na exposição dos critérios que os estudantes esco-

lheram para a separação das orações, assim, respostas cujos critérios envolvessem 

o conceito do pronome “se”, verbos e tipo de sujeito configuram uma estratégia 

assertiva para a solução do problema.

A quarta etapa pedia que os estudantes informassem o agente das orações 

que eles haviam escolhido, sendo que o termo “agente” foi escolhido para não 

direcionar a resposta, uma vez que o termo “sujeito” é mais utilizado. Outro ponto 

a ser observado é que a quarta e quinta etapas foram entregues após os alunos 

completarem as três primeiras.

A quinta etapa pedia que o aluno especificasse os critérios usados para identi-

ficação dos agentes. Sendo assim, os estudantes teriam que comprovar se o saber 

constituído por eles estaria pertinente ao modelo criado e, dessa forma, tivesse 

condições de exprimir suas escolhas e decisões.

Análises das fases da situação adidática sobre as diferentes funções 
do “se”

Após a leitura do poema, os alunos foram desafiados a separar orações com ca-

racterísticas equivalentes, ou seja, com as mesmas características em dois grupos, 

em uma tabela cujo espaço delimitava cinco orações para cada grupo. Sendo que 

Contribuicao da didatica.indd   18 16/12/16   10:21



A Teoria das Situações Didáticas e as diferentes funções do “se”  |  19

não havia nenhuma orientação de como seria feita a diferenciação das orações em 

diferentes grupos, temos esta etapa da situação de “ação”, na qual o aluno realiza 

procedimentos imediatos para a resolução de um problema.

Em outra questão, foi solicitado que o estudante especificasse os critérios que 

foram escolhidos para a separação das orações com características análogas. Pela 

observação da interação entre os alunos ao discutirem estratégias de como iriam 

dividir as orações, e até mesmo ao pedirem a ajuda do professor, o conhecimento 

implícito que eles tinham sob algum aspecto foi exposto, constituindo-se, assim, a 

fase da “formulação”. 

Em seguida, outra proposta foi colocada de modo que o aluno pudesse, a partir 

das sentenças escolhidas e divididas por ele em dois grupos, identificar ou não os 

possíveis agentes/sujeitos das orações; logo, ao tentar fazer a identificação do su-

jeito do enunciado, a etapa da “validação” se apresenta. Levando-se em conta que 

o estudante apresentaria algum mecanismo de prova para verificar se a estratégia 

que ele usou foi validada, em outra questão, o aluno precisaria expor os critérios 

para identificação ou não dos agentes das orações catalogadas por ele; logo, mais 

uma estratégia esperada à validação é observada quando o discente explica os 

critérios adotados.

Finalmente, na etapa da “institucionalização”, o professor legitimou, segundo 

os estudos presentes nas gramáticas, as estratégias usadas pelos alunos nas etapas 

anteriores, buscando mostrar as discussões que circulam entre os críticos em aná-

lise linguística e os diferentes pontos de vista que as diferentes gramáticas abordam 

sobre o “se”. 

Resultados

Nos resultados que se seguem, foram analisadas as respostas que os estudantes 

deram a cada questão, observando as correspondências aos estudos expressos nas 

gramáticas – normativa e descritiva –, segundo as quatro fases da situação adidática 

da TSD. Para cada fase, uma tabela mostra a distribuição das respostas dos alunos. 

A primeira parte contém uma análise relacionada às duas primeiras questões 

de investigação sobre as respostas dos estudantes, principalmente se eles eram 

capazes ou não de associar repetição do “se” à determinação ou não de um sujeito 

em uma oração. A segunda parte refere-se às duas últimas questões de investiga-

ção sobre as respostas dos alunos no que tange à descoberta do agente/sujeito e 

aos critérios expostos por eles para determinar ou não o sujeito da oração.
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Na primeira questão, ao separar as orações, nota-se que o “se” foi um preceito 

importante à seleção das orações que seriam expostas nas diferentes colunas, uma 

vez que 70.8% dos alunos utilizaram apenas as orações com o pronome nas duas 

colunas, constituindo a situação de “ação” (Tabela 1).

Tabela 1 – Distribuição das respostas na segunda etapa

Respostas Número de participantes Porcentagem

Usou o “se” em todas as orações 17 70.8

Não usou o “se” em todas as orações 7 29.2

Fonte: Elaboração dos próprios autores.

Na segunda questão, ao sugerir que o estudante detalhasse os critérios utili-

zados à separação, observa-se que em algumas respostas, cujos métodos estavam 

relacionados ao sujeito, ao verbo e ao próprio “se”, configura-se um determinado 

conhecimento sobre as diferentes funções que o “se” pode expressar em uma ora-

ção e sua influência na determinação ou não do sujeito. Assim, 58.3% dos alunos 

utilizaram alguma noção formal do objeto de estudo, empregando, às vezes com 

distorções, conceitos mais utilizados pelas gramáticas. Em outras respostas, o cri-

tério mais citado foi o efeito de sentido expresso no poema, o que, apesar de não 

ser a resposta esperada, leva-nos a constatar que a língua foi observada dentro de 

um contexto funcionalista. Dessa forma, desenvolveu-se a fase de “formulação”. 

Tabela 2 – Distribuição das respostas na terceira etapa

Respostas Número de participantes Porcentagem

Pronome “se”, sujeito ou verbo 16 66.6

Outros 8 33.3

Fonte: Elaboração dos próprios autores.

Na terceira e quarta questões, o questionamento consistia em indicar o agen-

te da oração e apresentar os critérios que configuraram a indicação ou não de um 

agente/sujeito. Na “validação”, a fase que continha elementos que provavam a tese 

criada pelos estudantes, certificamos que 58.3% compreenderam que agente e sujei-

to tinham o mesmo significado. Embora a maioria das respostas compreendessem 

teorias das duas gramáticas, entende-se que é necessária uma institucionalização por 

parte do professor, para que o conhecimento tenha cientificidade. Mesmo os que 

usaram palavras de forma aleatória, percebe-se que a busca por um agente foi feita, 
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mas não havia conhecimento suficiente para compreender a função das palavras 

dentro da oração (Tabelas 3 e 4).

Tabela 3 – Distribuição das respostas na quarta etapa

Respostas Número de participantes Porcentagem

Identificou o agente/sujeito, determinando-o ou 

indeterminando-o

14 58.3

Usou vocábulos de forma aleatória 6 25.0

Não respondeu 4 16.6

Fonte: Elaboração dos próprios autores.

Tabela 4 – Distribuição das respostas na quinta etapa

Respostas Número de participantes Porcentagem

Sujeito 14 58.3

Outros critérios 6 25.0

Não respondeu 4 16.6

Fonte: Elaboração dos próprios autores.

Considerações finais

As questões de investigação neste estudo examinaram se os alunos poderiam 

responder questões sem a intervenção direta do professor, como propõe uma si-

tuação adidática da TSD. As sequências didáticas permitiram aos estudantes uma 

maior reflexão sobre o objeto, o que permitiu que as atividades fossem estimu-

lantes e suscitassem conflitos, no que tange aos conhecimentos interiorizados por 

eles, isso ao invés do uso de exercícios, que apenas condicionam os alunos à mera 

reprodução do que foi explicado. 

Em vista das análises das respostas dos alunos frente aos problemas apresen-

tados, constatamos que as fases das situações adidáticas instigaram os alunos a 

resolver um desafio, conduziram-nos à descoberta do objeto da língua, o qual foi 

abordado, facilitaram a validação, mesmo que apenas em alguns casos e, finalmen-

te, proporcionaram a percepção da língua como uma entidade viva, que pode ser 

analisada por diversos critérios, cabendo ao pesquisador formular sua compreen-

são de acordo com o contexto e os critérios sugeridos por estudiosos da língua, ora 

na perspectiva formalista/gramática ora funcionalista/linguista.
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Independente do sexo, idade ou tipo de escolas de onde os alunos vieram, 

constatou-se que a maior parte deles identificou, no texto, que o “se” seria um 

parâmetro especial para resolução dos problemas levantados, visto que a maioria 

separou as orações em cujo “se” estava presente para os diferentes grupos, mas 

também o associou a diferentes sujeitos. Foi observado, nas fases de “formulação” 

e “validação”, que as respostas dadas nos questionamentos sobre os critérios por 

eles utilizados aludiam às regras expressas em ambos os manuais, mesmo que em 

algumas respostas fossem observadas divergências entre o conhecimento consti-

tuído por eles e o saber apresentado por/nas gramáticas.

Desta forma, as normas da GM constituíram uma referência importante nas 

fases de “ação” e “formulação”. Mas, na etapa da “validação”, os alunos associaram 

as funções do “se” mais próximas ao conceito da GP, uma vez que, numa oração, 

por exemplo, “Vendem-se casas”, o sujeito não está presente no enunciado, como 

afirma a GP.

Apesar das diferentes gramáticas apontarem reflexões distintas sobre as fun-

ções do “se”, expostas no presente trabalho, os alunos conseguiram associá-las a 

partir da análise de suas próprias respostas, que trazem tanto aspectos dos estudos 

formalizados quanto funcionais da língua. Outra questão que foi abordada pelos 

alunos durante a “institucionalização”, foi o porquê da disparidade sobre o mesmo 

objeto de estudo da língua entre as gramáticas, sugerindo que deveria haver ape-

nas um manual para o estudo da língua portuguesa, uma vez que não sabem ao 

certo sob qual aspecto gramatical o “se” será cobrado na prova do ENEM ou algum 

vestibular.

Pela observação dos aspectos analisados, faz-se necessário que os estudantes 

compreendam que na língua há diferentes estudos, e que eles precisam se apro-

priar das diversas perspectivas que tais estudos trazem, assim como que, para isso, 

eles, como estudantes, devem ter suas próprias reflexões e, a partir do saber cien-

tífico, validá-las ou não, como propõe a TSD.
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Introdução

A diversidade de recursos tecnológicos hoje oferecidos para a utilização no 

ensino de Matemática é imensa. Documentos norteadores da educação, como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), destacam a importância do uso desses 

recursos para o processo de ensino e aprendizagem, entretanto, recursos tecnoló-

gicos como a calculadora não vêm sendo utilizados de forma efetiva1 pelos pro-

fessores no ensino de Matemática. Desse modo, o presente trabalho apresenta 

uma discussão sobre a utilização efetiva da calculadora em sala de aula, a partir de 

uma analise baseada nas teorias da Didática da Matemática, a fim de apresentar 

um caminho teórico para a construção de atividades que visem a instrumentação 

da calculadora padrão nas aulas de Matemática. Utilizaremos como contexto do 

trabalho uma pesquisa realizada com professores em formação do Plano Nacio-

nal de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR),2 da Universidade 

Estadual de Feira de Santana (UEFS), com a finalidade de compreender a forma de 

1 Aqui utilizaremos o termo “efetivo” no mesmo sentido que trazem os dicionários: Efetivo é um adjetivo 
que qualifica aquilo que tem efeito, que é real, verdadeiro, legítimo. Tornar efetivo é efetivar, levar a 
efeito, realizar, concretizar. Disponível em: http://www.significados.com.br/efetivo.

2 O PARFOR, na modalidade presencial, é um Programa emergencial instituído para atender o disposto 
no artigo 11, inciso III do Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009, e implantado em regime de cola-
boração entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), os estados, os 
municípios, o Distrito Federal e as Instituições de Educação Superior (IES).
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utilização da calculadora efetiva ou potencial. Nesse sentido, utilizaremos a Teoria 

da Transposição Didática, a Relação Institucional e Pessoal, a Teoria da Instrumen-

tação e a Teoria das Situações Didáticas, no intuito de buscar uma reflexão que vise 

efetivar a utilização da calculadora no ensino de Matemática, transformando-a de 

artefato em um instrumento a serviço do ensino e da aprendizagem desta área de 

conhecimento.

A diversidade das novas tecnologias hoje oferecidas para a utilização em sala 

de aula é imensa, abrangendo desde as mais avançadas, como computadores, ta-

blets e calculadoras gráficas, até as de fácil acesso e baixo custo, como uma simples 

calculadora de bolso. (OLIVEIRA, 1999) Apesar da importância dessas tecnologias 

ser destacada em documentos oficiais da educação, as mesmas não vêm sendo 

utilizadas de forma efetiva na prática do professor de Matemática. (BIANCHINI; 

MACHADO, 2010) Um exemplo disso é a calculadora padrão simples, de baixo 

custo e de fácil acesso, a qual não é efetivamente empregada em sala de aula. Isso 

ocorre porque parte significativa dos professores não consegue compreender a 

calculadora como um instrumento tecnológico integrado ao processo de ensino e 

aprendizagem de Matemática. Pesquisas como as de Silva e Figueiredo (2009), No-

ronha e Sá (2002) e Selva e Borba (2010) ratificam isso ao mostrar em seus estudos 

que uma parte dos professores posiciona-se contra o uso da calculadora, alegando 

que esta gera preguiça mental aos alunos.

A fim de explanarmos um pouco mais sobre a utilização da calculadora no 

ensino de Matemática, fomos a campo no intuito de investigar de que forma vem 

acontecendo a relação da calculadora padrão com os professores. 

Para a escrita deste artigo, nos apoiamos em alguns estudos sobre a utilização 

da calculadora, selecionados através de uma revisão de literatura, e nos resultados 

de uma pesquisa de campo que realizamos com os professores de Matemática do 

PAFOR/UEFS sobre o tema. O presente trabalho traz uma discussão sobre a utili-

zação efetiva da calculadora em sala de aula a partir de uma análise baseada nas 

teorias da Didática Francesa, a fim de apresentar um caminho teórico para a cons-

trução de atividades que visem a instrumentação da calculadora padrão nas aulas 

de Matemática, utilizando como contexto o trabalho realizado com os professores 

do PARFOR/UEFS.

Para o embasamento teórico das discussões, utilizamos a Teoria da Instrumen-

tação, proposta por Rabardel (1995), no intuito de refletir sobre a gênese instru-

mental da calculadora; a Teoria da Transposição Didática, de acordo com Che-

vallard (1989), e seus desdobramentos em relações pessoais e institucionais e a 
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Teoria das Situações, de Brousseau (1986), na construção do processo de utilização 

da calculadora no ensino de Matemática.

Revisão de literatura

A calculadora como um recurso tecnológico: a opinião de 
professores

Ao analisar os documentos legais norteadores da educação, como os PCN, 

percebemos que estes destacam os recursos tecnológicos como um facilitador no 

processo de ensino-aprendizagem de Matemática. Além disso, os PCN ressaltam 

a importância da calculadora na realização de atividades de investigações con-

ceituais e atividades exploratórias, na autoavaliação e também na verificação de 

resultados e correções de erros. (BRASIL, 1997) 

A calculadora é um instrumento de fácil circulação entre os alunos, por estar 

presente em celulares, relógios, agendas, entre outros, e possuir um baixo custo. 

No entanto, as escolas não incentivam a sua utilização, até mesmo proibindo o seu 

uso no ambiente escolar. (GIONGO, 2008) 

Acreditamos que tal prática em relação ao uso da calculadora pode estar as-

sociada ao fato dela ser interpretada apenas como um artefato, e não como ins-

trumento voltado para o ensino e a aprendizagem. Selva e Borba (2010) ressaltam 

que, por mais que haja propostas e pesquisas educacionais voltadas para a utili-

zação da calculadora na aula de Matemática, cabe ao professor elaborar e propor 

atividades que envolvam esse recurso. Vale salientar que o conceito de artefato é o 

proposto por Rabardel (1995 apud NOGUEIRA FARIAS; FARIAS, 2007, p. 18), para 

quem o artefato é apresentado como “[...] um dispositivo material utilizado como 

meio de ação [...]”. Analisando algumas literaturas a respeito do que pensam os pro-

fessores de Matemática sobre a utilização da calculadora em sala de aula, em busca 

de identificar as suas concepções sobre o uso da calculadora como recurso didá-

tico, encontramos estudos que mostram que alguns professores se posicionaram 

contra a utilização da calculadora. Tal como observaram Silva e Figueiredo (2009) 

em seus estudos, alguns professores que se posicionam de forma negativa ao uso 

da calculadora alegam não utilizá-la devido à mesma trazer como consequência o 

que eles chamam de “preguiça mental” nos alunos, ou então por não terem tido 

contato com esse artefato em seu processo de formação. 

Contribuicao da didatica.indd   27 16/12/16   10:21



28  |  Eliane Santana de Souza / Luiz Márcio Santos Farias

Em outros estudos sobre o tema, Noronha e Sá (2002) apresentam que 89% 

dos professores que se posicionaram contra a utilização da calculadora em sala, 

alegam que o aluno “ficará dependente da máquina”, caso a utilizem em sala de 

aula. Dentre outras justificativas desfavoráveis, houve também a que a máquina de 

calcular inibe o “raciocínio do aluno”. 

Selva e Borba (2010), em seus estudos, constataram que 87,5% dos professores 

entrevistados em seu trabalho, entre profissionais das redes pública e particular, 

apresentam como a maior desvantagem do uso da calculadora, a mesma levar o 

aluno à preguiça mental, dependência e acomodação.

Tais opiniões ocorrem devido à falta de conhecimento sobre o verdadeiro 

papel e importância do ensino de Matemática com a calculadora. O que resulta 

em uma visão, por parte dos professores, da calculadora enquanto um artefato. 

Os PCN ressaltam a importância da calculadora na realização de atividades de in-

vestigações conceituais e atividades exploratórias, na autoavaliação e também na 

verificação de resultados e correções de erros. (BRASIL, 1997) O não reconheci-

mento da importância do trabalho de Matemática com o uso da calculadora por 

boa parte dos professores pode ser consequência do seu processo de formação, 

o qual não teve uma relação institucional e pessoal que o envolvesse enquanto 

sujeito, a instituição e o objeto (Ex.: o ensino de geometria com a calculadora). E, 

devido a essa ausência, muitos desses professores não conseguem utilizar a cal-

culadora de forma efetiva, instrumentalizando-a a partir de situações didáticas 

que proporcionem uma interação entre o professor, o aluno e o saber, com o uso 

da calculadora. E, consequentemente, comprometendo o ensino de Matemática 

por não utilizarem os mecanismos e estratégias que esses recursos, como a cal-

culadora, podem fornecer. 

Transposição Didática e a relação pessoal e institucional: a 
influência no uso da calculadora

Antes de transcorrer sobre o trabalho, convém entender sobre Transposição 

Didática (TD). O processo de TD transforma um objeto de saber a ensinar em um 

objeto de ensino ensinável, promovendo a descontextualização e recontextuali-

zação. (CHEVALLARD, 1989) Com isso, percebemos que o processo de ensino de 

Matemática com a utilização da calculadora exige modificações dos saberes para 

aproximar esse recuso didático do aluno e, assim, transformar esses objetos de 

saberes a ensinar em objetos de ensino “ensinável”. 
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Considerando que os saberes passam de instituições para outras (saberes de 

referência, saberes a serem ensinados e saber ensinado), nesse processo transpo-

sitivo, estes saberes têm lugar, ou pelo menos deveriam ter lugar, nas instituições. 

Dessa forma, vemos na TD um aporte teórico para nos ajudar em tal investiga-

ção, no processo da análise institucional, a qual se refere às relações pessoais e 

institucionais.

Neste trabalho, consideramos importante o estudo que se faz em torno de ele-

mentos institucionais, denominado de Análise Institucional. Este estudo é realizado 

a partir de inquietações levantadas por nós, pesquisadores. Essa análise é uma das 

práticas importantes nas pesquisas em Didática da Matemática que visam estudar 

os fenômenos que emergem no processo ensino-aprendizagem. 

Yves Chevallard (1992) ressalta que, no sistema educativo, intervêm diversos 

elementos constituintes do sistema social do ensino, como por exemplo: cientis-

tas, professores, especialistas, livros didáticos, ministério da educação, políticos, 

propostas curriculares, parentes de estudantes e as mídias, como rádio, jornal, TV, 

revistas etc., tudo interferindo, nesse sentido, no processo educativo. Este conjunto 

de elementos o referido autor, denominou de “noosfera”. 

Para Chevallard (1992), é a noosfera que designa, dentre todos os conhe-

cimentos historicamente acumulados, aqueles que são pertinentes para a for-

mação do cidadão que ingressa numa instituição de ensino. Dessa forma, ao 

falarmos de instituição, estaremos nos referindo à noosfera constituída. Uma ins-

tituição de referência é correspondente à instituição de realização e/ou aplicação 

de uma pesquisa. 

Porém, mesmo que uma pesquisa não explicite ou não use o termo “institui-

ção”, o trabalho da mesma está sempre inserido em uma instituição. Pois, em geral, 

no desenvolvimento de uma pesquisa, pensamos sempre em uma instituição. Ao 

pensarmos, por exemplo, no ensino, devemos considerar o mesmo como um todo. 

Nesse sentido, as partes de uma instituição de aplicação de referência são: Forma-

ção de Professores, ensino fundamental I, ensino fundamental II, Ensino Médio 

(EM), Educação de Jovens e Adultos (EJA) etc. O termo “referência” é sugestivo na 

medida em que identifica o local institucional da realização/aplicação da pesquisa. 

Uma vez conhecidas estas noções, podemos falar sobre as relações e o reconheci-

mento de objetos nas instituições, além da relação pessoal e institucional que um 

determinado elemento desenvolve com uma instituição (o programa curricular de 

matemática para o sexto ano) e com um sujeito (o professor de matemática e/ou 

o estudante). 
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Estas relações, além da noosfera, vão influenciar a forma com que um determi-

nado instrumento se apresenta num sistema didático. A utilização da calculadora 

pelos professores e estudantes, por exemplo, é influenciada pela noosfera e pelas 

relações institucionais e pessoais que este instrumento desenvolve com as institui-

ções e os sujeitos das mesmas.

Ao que se refere à relação pessoal e institucional, Chevallard (1992) distingue 

três tipos de objetos específicos: “instituições” (I), “pessoas” (X) e “objeto” (O). As 

“pessoas” (X) ocupam posições nas instituições. Ocupando essas posições, as pes-

soas tornam-se “sujeitos” das instituições – sujeitos ativos que contribuem para 

que um objeto (O) possa existir em uma instituição. Desta forma, então, entram 

em cena as noções – de “relação” – entre esses elementos primitivos (“instituição”, 

“objeto do saber” e “pessoa”) da teoria. 

Um objeto O, como o ensino de potência, no sexto ano, com o auxílio da calcu-

ladora (EP), existe na medida em que uma pessoa X – um professor (P) ou um estu-

dante (E) – ou uma instituição I (EM) o reconhece como existente. Chevallard (1992) 

postula que um objeto O existe para uma pessoa X, se existe uma relação pessoal, 

denotada R(X, O), da pessoa X ao objeto O. Isto é, a relação pessoal a O determina 

a maneira em que X conhece O. De maneira análoga, define-se uma relação institu-

cional de I a O, denotada R(I, O), que exprime o reconhecimento do objeto O pela 

instituição I. O é, assim, um objeto da instituição I. (CHEVALLARD, 1992)

Para Chevallard (1992), a “relação pessoal” de uma pessoa a um objeto de saber 

só pode ser estabelecida quando a “pessoa” entra na instituição onde existe esse 

“objeto”. Uma “relação institucional” está, por sua vez, diretamente relacionada às 

atividades institucionais que são realizadas pelos professores e solicitadas aos alu-

nos. É neste contexto que nos questionamos sobre os efeitos do vazio didático na 

construção de práticas institucionais efetivas para o ensino de Matemática com a 

utilização da calculadora.

Assim, quando os professores não têm apoio na instituição formadora e/ou 

não encontram no “saber a ensinar”, nem referências nem uma ecologia para 

que eles possam alicerçar e construir suas práticas, instaura-se o vazio didático, 

que, por sua vez, imprimirá seus efeitos nos trabalhos desenvolvidos pelos pro-

fessores. (FARIAS, 2010) E, dessa forma, ao não terem um alicerce para ancorar 

suas práticas, os professores acabam comprometendo o ensino de Matemática 

com o uso da calculadora de forma potencial, enxergando a mesma apenas 

como um artefato.
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A instrumentação da calculadora

Como podemos perceber a partir dos estudos relatados anteriormente, a cal-

culadora ainda é vista com maus olhos por alguns professores, sendo utilizada ape-

nas como um artefato de forma potencial. Por objetivar aproximar a calculadora 

da prática de sala de aula enquanto um instrumento para o ensino de Matemática, 

não poderíamos deixar de nos embasar na Teoria da Instrumentação, de Rabardel 

(1995). 

A Teoria da Instrumentação traz a ideia inicial de que uma ferramenta não é 

automaticamente um instrumento prático e eficaz. Para Rabardel (1995 apud NO-

GUEIRA FARIAS; FARIAS, 2007), um objeto pode estar disponível a um sujeito para 

realização de certa atividade, mas este só se tornará útil quando o sujeito souber 

em quais tipos de atividades usá-lo e de que forma esse objeto pode ser usado. 

Rabardel (apud NOGUEIRA FARIAS; FARIAS, 2007, p. 18) ainda distingue o artefato 

e o instrumento, apresentando “[...] artefato como um dispositivo material utilizado 

como meio de ação e instrumento é construído pelo sujeito ao longo de um pro-

cesso no qual um artefato transforma-se progressivamente em instrumento”. Esse 

processo no qual um artefato passa a ser um instrumento é chamado de “gênese 

instrumental”. 

A calculadora, por exemplo, é um objeto sem significado, a não ser quando se 

conhece o instrumento, sua função, atividades que a utilizam, transformando-a em 

instrumento útil. Nesse sentido, o utilizador (sujeito) deve desenvolver habilidades 

e competências para reconhecer situações das quais um dado instrumento é apro-

priado e em seguida executar as situações por meio desse instrumento. 

Nesse processo de execução, compete ao utilizador desenvolver esquemas de 

utilização que, de acordo com Rabardel (1995 apud HENRIQUES; ATTIE; FARIAS, 

2007, p. 54), podem ser repartidos em três categorias: “esquemas de uso” – cor-

respondentes às atividades relativas à gestão das características e propriedades 

específicas do “artefato”; “esquemas de ação instrumental” – correspondentes às 

atividades para as quais o “artefato” é um meio de realização – e “esquemas de 

atividades coletivas instrumentais” – correspondentes à utilização simultânea ou 

conjunta de um instrumento num contexto de atividades, respectivamente, com-

partilhadas ou coletivas.

Desse modo, para o trabalho com a calculadora de forma efetiva no ensino 

de Matemática, acreditamos na importância de respeitar essa sequência de cate-

gorias apresentada pelos autores, pois concordamos que as primeiras atividades 
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realizadas devem ser a respeito da apresentação das propriedades e características 

do artefato utilizado, nesse caso, a calculadora padrão. Assim, deve ser respeitado 

primeiro o esquema de uso, para que, assim, os sujeitos envolvidos a conheçam e a 

dominem. Em seguida, os sujeitos envolvidos no projeto passarão para a segunda 

categoria, denominada “esquemas de ação instrumentada”, reconhecendo ativi-

dades referentes ao ensino de Matemática no sexto ano, no qual o artefato é um 

meio de realização. Por fim, ocorre o processo da gênese instrumental, em que, na 

categoria “esquemas de atividades coletivas instrumentadas”, os sujeitos já utili-

zam o instrumento de forma simultânea ou conjunta, num contexto de atividades 

compartilhadas ou coletivas, envolvendo de forma efetiva a calculadora padrão no 

processo de aprendizagem de Matemática.

Além da análise institucional e da Teoria da Instrumentação, é necessário, para 

a utilização efetiva da calculadora, situações que envolvam o aluno, o professor e 

o saber. 

A transformação de artefatos em instrumentos: Teoria das 
Situações

Ao falar sobre o ensino de Matemática com a utilização da calculadora, nos com-

pete destacar a Teoria das Situações Didáticas, desenvolvida por Brousseau (1986), 

visto que esta possui um lugar de destaque nesse trabalho, devido à sua importância 

voltada ao ensino. A “situação didática” “[...] contribui para que o processo de ensino 

e aprendizagem matemática tenha uma característica mais significativa e de quali-

dade”. (BARROS et al., 2010, p. 1) Ao buscar transformar um objeto/artefato em um 

instrumento, é necessário nos utilizarmos de situações didáticas que proporcionem 

essa gênese instrumental, sendo que a Teoria das Situações Didáticas é a que subsi-

diará a criação de situações nas quais reconheceremos o artefato calculadora como 

um instrumento a serviço da aprendizagem. Segundo Brousseau:

Uma situação didática é um conjunto de relações estabelecidas expli-
citamente e ou implicitamente entre um aluno ou um grupo de alu-
nos, num certo meio, compreendendo eventualmente instrumentos 
e objetos, e um sistema educativo (o professor) com a finalidade de 
possibilitar a estes alunos um saber constituído ou em vias de consti-
tuição [...]. O trabalho do aluno deveria, pelo menos, em parte, repro-
duzir características do trabalho científico propriamente dito, como 
garantia de uma construção efetiva de conhecimentos. (1986, p. 8) 
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Nesse contexto, essa teoria possui um papel fundamental para a inserção 

efetiva da calculadora enquanto instrumento a serviço da aprendizagem em sala 

de aula, no sentido em que proporciona ao aluno a interação com os quatro 

momentos: ação, formulação, validação e institucionalização. A nossa proposta 

é que esse processo de ensino aconteça respeitando a sequência didática, envol-

vendo a calculadora como um instrumento, e que até mesmo os erros cometidos 

sejam considerados como uma fonte de informação para refletir nas práticas dos 

professores.

Método e análise de dados

Ao refletir sobre os estudos apresentados na revisão de literatura, na busca de 

investigar de que forma os professores de Matemática utilizam a calculadora, resol-

vemos ir a campo com propósito de estabelecer uma relação de veracidade entre a 

revisão de literatura e a atual realidade com os estudantes do PARFOR da UEFS. 

Iniciar uma pesquisa requer do pesquisador planejar seu percurso. De acordo 

com Lakatos e Marconi (2001, p. 15): “Pesquisar não é apenas procurar a verdade; é 

encontrar respostas para questões propostas, utilizando métodos científicos”. Des-

te modo, o método dessa pesquisa é o qualitativo, visto que nesse método a pes-

quisa é fundamentalmente interpretativa, e o eu pessoal torna-se inseparável do 

eu pesquisador. (CRESWELL, 2007) Sendo esta uma pesquisa de cunho qualitativo, 

utilizamos como procedimento de coleta de dados o questionário.

Aplicamos dois questionários de investigação para os professores partici-

pantes. Essa pesquisa ocorreu na UEFS, com 34 professores de Matemática da 

educação básica, atuantes em sala de aula e em formação através do Programa 

PARFOR/UEFS.

A escolha do questionário para a coleta de dados foi no intuito de investigar se há 

utilização da calculadora em sala de aula e, caso exista, confrontar as respostas dos 

dois questionários para saber se os professores utilizam de forma efetiva a calcula-

dora ou apenas de forma potencial. Acreditamos na credibilidade desse método de 

coleta por ser um documento ou modelo que pode ser definido como uma cadeia 

de perguntas organizadas, com finalidade de levantar dados para uma pesquisa, de 

modo que o pesquisador não interfira nas respostas obtidas durante todo o proces-

so de aplicação. (FACHIN, 2003) Optamos por essa turma por serem professores da 

educação básica, não licenciados, que já estão em campo há mais de quatro anos, 

retornaram à sala de aula e estão sendo apresentados a todas as inovações para o 
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ensino de Matemática. A turma já estava no quinto semestre e já possuía uma boa 

visão dessas tendências e inovações. A aplicação dos questionários ocorreu em uma 

aula cedida pelo professor regente da disciplina para aplicação desse material de 

pesquisa. Primeiro ocorreu a aplicação do Questionário 1, que continha três ques-

tões subjetivas a respeito dos materiais didáticos que os professores utilizavam na 

preparação de suas aulas e na realização das mesmas, além das contribuições desses 

recursos para a prática do professor. Após o término do Questionário 1, foi entregue 

o Questionário 2, que continha uma questão objetiva a respeito de recursos didáti-

cos. A ordem de aplicação foi imprescindível para que as alternativas do Questioná-

rio 2 não influenciasse a resposta do Questionário 1.

Com o objetivo de preservar a privacidade dos participantes da pesquisa na apre-

sentação dos dados, os sujeitos serão nomeados nesse trabalho com codinomes.

De posse das informações contidas nos questionários, começamos a analisá-

-las de forma qualitativa, separando-as em dois blocos: perfil e área específica. A 

partir das respostas obtidas no primeiro bloco das entrevistas, construimos um 

quadro apresentando um pequeno perfil dos entrevistados:

Quadro 1 – Perfil dos professores entrevistados

PARTICIPANTE IDADE TEMPO DE ATUAÇÃO SÉRIES QUE JÁ LECIONOU

P1 30 anos 10 anos Ensino Fundamental

P2 45 anos 11 anos Ensino Fundamental

P3 42 anos 22 anos Ensino Fundamental

P4 34 anos 14 anos Ensino Fundamental

P5 39 anos 4 anos Ensino Fundamental

P6 44 anos 12 anos Ensino Fundamental

P7 31 anos 11 anos Ensino Fundamental

P8 42 anos - Ensino Fundamental

P9 31 anos 11 anos Ensino Fundamental

P10 49 anos 24 anos Ensino Fundamental

P11 34 anos 14 anos Ensino Fundamental

P12 45 anos 27 anos Ensino Fundamental

P13 39 anos 20 anos Ensino Fundamental

P14 53 anos 10 anos Ensino Fundamental

P15 50 anos 13 anos Ensino Fundamental

P16 47 anos 20 anos Ensino Fundamental
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PARTICIPANTE IDADE TEMPO DE ATUAÇÃO SÉRIES QUE JÁ LECIONOU

P17 35 anos 10 anos Ensino Fundamental

P18 44 anos 18 anos Ensino Fundamental

P19 39 anos 19 anos Ensino Fundamental

P20 42 anos 20 anos Ensino Fundamental e Médio

P21 - 22 anos Ensino Médio

P22 44 anos 19 anos Ensino Fundamental

P23 46 anos 8 anos Ensino Fundamental

P24 45 anos 25 anos Ensino Fundamental

P25 34 anos 15 anos Ensino Fundamental

P26 33anos 14 anos Ensino Fundamental

P27 41anos 14 anos Ensino Fundamental

P28 44 anos 18 anos Ensino Fundamental

P29 37 anos 5 anos Ensino Fundamental

P30 34 anos 12 anos Ensino Fundamental

P31 56 anos 32 anos Ensino Fundamental e Médio

P32 - 19 anos Ensino Fundamental

P33 45 anos 21 anos Ensino Fundamental

P34 32 anos 4 anos Ensino Fundamental

Fonte: Elaborado pelos autores (2014).

Ao analisar os dados acima, percebemos que, dentre os trinta e quatro profis-

sionais, temos perfis distintos, desde o tempo de trabalho, até mesmo as idades, 

que variam entre 30 e 56 anos. Com isso, podemos ter uma ideia das opiniões de 

acordo com o tempo de trabalho e idade que nos possibilita perceber se esses 

quesitos influenciam na opinião sobre a inserção da calculadora de forma efetiva 

nas aulas de Matemática.

Após esse período de organização do perfil dos participantes da pesquisa de 

campo, partimos para a segunda parte da análise: a da área específica. Nessa parte, 

organizamos os dois questionários a partir das respostas dos professores referentes 

à calculadora enquanto recurso didático. Essa organização resultou em três grupos 

distintos, sobre os quais faremos a análise respeitando essa divisão. O primeiro 

refere-se aos professores que não mencionaram a utilização da calculadora em 

nenhum dos dois questionários; o segundo grupo contém os professores que sina-

lizaram a utilização da calculadora em ambos os questionários e, por fim, o terceiro 

grupo contém aqueles que destacam os professores que sinalizaram a utilização 

Contribuicao da didatica.indd   35 16/12/16   10:21



36  |  Eliane Santana de Souza / Luiz Márcio Santos Farias

da calculadora apenas no questionário objetivo. A partir dessa organização dos 

grupos, iniciamos a análise dos dados coletados.

Na tentativa de investigar se a calculadora padrão está presente nas aulas de 

Matemática dos professores pesquisados, elaboramos, no Questionário 1, as se-

guintes questões: Quais materiais didáticos o (a) senhor (a) mais utiliza durante o 

planejamento das aulas? Responda por ordem de utilização; Quais materiais di-

dáticos o (a) senhor (a) mais utiliza durante a realização das aulas? Responda por 

ordem de utilização; Quais as contribuições que os materiais didáticos fornecem às 

práticas docentes do (a) senhor (a)? Já o Questionário 2 possuía apenas a seguinte 

questão: assinale os materiais didáticos abaixo que o (a) senhor (a) poderia utilizar 

durante o planejamento e a realização das aulas. Nesse questionário, havia diver-

sos materiais didáticos, inclusive de outras áreas de ensino. 

A partir dessas questões, analisaremos primeiro as respostas obtidas pelo Gru-

po 1. Esse grupo é composto por nove professores, que não sinalizaram a utilização 

da calculadora no seu planejamento de aulas, na realização das aulas ou como um 

possível material didático. Mas, na terceira questão, que se refere às contribuições 

dos materiais didáticos para a prática docente, obtivemos as seguintes respostas: 

P1: Conhecimentos para melhorar a qualidade na prática do ensino em sala de 

aula;

P2: Percepção; compreensão; prática;

P3: No bom desempenho no ensino-aprendizagem e motivação para os educa-

dores;

P4: É de grande valia, pois os mesmos me auxilia a desenvolver ambas atividades 

que propicia aprendizagem dos alunos;

P5: Promove saberes e construção do conhecimento;

P6: Motivação e socialização;

P7, P8, P9: Contribui para minha prática docente.

Com base nas respostas desse grupo, podemos observar que esses professores 

não reconhecem a calculadora como um instrumento a serviço da aprendizagem. 

Além disso, percebemos que os mesmos não a consideram como um recurso didá-

tico. Isso ocorre devido à falta de uma relação à qual Chevallard (1992) denomina 

de “relação institucional e pessoal” desses professores com a calculadora enquanto 

o objeto. Nesse quadro, instaura-se consequentemente o vazio didático, influen-

ciando a prática dos professores, devido aos mesmos não possuírem apoio por 
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parte da instituição formadora e não encontrarem referências no “saber a ensi-

nar” para que possam ancorar suas práticas. Ao que se refere à terceira questão, 

observamos que os professores reconhecem a utilização dos recursos didáticos 

como um ponto positivo para melhorar a sua prática. Porém, não reconhecem a 

calculadora como um material didático que proporcione essa contribuição positi-

va para o ensino de Matemática, o que consequentemente reflete no resultado dos 

trabalhos de Silva e Figueiredo (2009), Noronha e Sá (2002) e Selva e Borba (2010), 

que mostram que parte significativa dos professores enxergam apenas contribuições 

negativas sobre a utilização da calculadora no ensino de Matemática. Isso ocorre 

devido à ausência do processo de transposição didática (CHEVALLARD, 1989), que 

exige modificações dos saberes para aproximar esse recurso didático do aluno e, as-

sim, transformar esses objetos de saberes a ensinar em objeto de ensino “ensinável”. 

O segundo grupo é composto por cinco professores, sendo que estes apontaram 

a utilização da calculadora nos dois questionários aplicados. Devido a isso, vamos 

analisar mais detalhadamente as respostas de cada questão desses professores.

A primeira questão do Questionário 1 refere-se a quais materiais didáticos 

o professor utiliza durante o planejamento das aulas, solicitando que o mesmo 

responda por ordem de utilização, sendo que as respostas foram: P10: cita cinco 

materiais, sendo que o último é a calculadora; P11, P12, P1 e P14: não citam a cal-

culadora como material didático utilizado durante o planejamento. 

Através desses dados, podemos avaliar que não há uma utilização efetiva da 

calculadora enquanto um instrumento a serviço da aprendizagem Matemática por 

parte desses professores, pois, para que haja de fato essa utilização efetiva, é ne-

cessário que a calculadora esteja presente no planejamento do professor, para que, 

assim, seja composto de situações didáticas que visem à instrumentação da cal-

culadora a serviço da aprendizagem matemática. (TROUCHE, 2005) Analisando a 

segunda questão respondida pelo segundo grupo, a qual questiona quais materiais 

didáticos o(a) professor(a) mais utiliza durante a realização das aulas, novamente 

pedindo para que se responda por ordem de utilização, temos:

P10: Apostila; internet; vídeos; livros didáticos e calculadora;

P11: Material do aluno; livros; cadernos; lousa e calculadora;

P12: livro do professor; livro do aluno; quadro; pendrive; datashow; calculadora; 

piloto; caneta; lápis; papel; borracha e régua;

P13: Datashow; quadro; piloto; panfletos de lojas; calculadora;

P14: Plano de aula; livro; quadro; piloto; calculadora para conferência.
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De acordo com esses dados, percebe-se que esse grupo de professores já per-

cebe a importância do trabalho com a calculadora enquanto um instrumento a 

serviço da aprendizagem. Porém, essa utilização ocorre de forma potencial e não 

efetiva, pois a calculadora aparece apenas na realização das aulas, e não no pla-

nejamento, o que denuncia a ausência de um planejamento de situações que pro-

porcione a devida utilização da mesma em sala. Ratificando isso, temos o professor 

P14, que enfatiza a utilização da calculadora em aula apenas para conferência, dei-

xando explícito a não instrumentação, proposta por Rabardel (1995), da calculado-

ra enquanto um instrumento a serviço da aprendizagem, reduzindo-a apenas a um 

artefato para conferir resultados. 

Na terceira questão do Questionário 1, sobre as contribuições que os materiais 

didáticos oferecem para a prática do professor, temos as seguintes respostas:

P10: estimula e incentiva atividades individuais ou em grupo. Cálculo para apro-

ximações de raízes. Propor jogos;

P11: Contribui para facilitar o entendimento dos meus educandos, onde esses 

materiais servirão como ferramentas facilitadoras para uma melhor compreensão 

dos conteúdos;

P12: Contribui no dinamismo, desenvolvimento e aperfeiçoamento das aulas;

P13: Leva os conteúdos com mais clareza para os alunos; aulas dinâmicas; facili-

tar para o aluno;

P14: Servem de apoio nas atividades de classe e extraclasse.

A partir dessas respostas e da escolha da utilização da calculadora na realiza-

ção das aulas, podemos inferir que esses professores, ainda que de forma poten-

cial, utilizam a calculadora a serviço do ensino e da aprendizagem de Matemática. 

Porém, é percebida a necessidade da realização de um processo de instrumenta-

ção e de planejamento para a criação de situações que proporcionem a utilização 

efetiva da calculadora. Ao analisar a resposta do P10, podemos observar que ele 

aparentemente utiliza a calculadora em situações que proporcionem o trabalho 

com aproximações de raízes, podendo ser o único professor do grupo que trabalhe 

efetivamente a calculadora em sala de aula, pois apenas ele citou a calculadora no 

planejamento e na realização das aulas de Matemática. Vale salientar que os cin-

co professores sinalizaram, no Questionário 2, que poderiam utilizar a calculadora 

durante o planejamento e realização de aulas. 
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O terceiro grupo é composto por vinte professores de Matemática em forma-

ção, os quais, no Questionário 1, não apontaram a utilização da calculadora no 

planejamento e nem na realização da aula, porém apresentaram contribuições dos 

materiais didáticos similares, destacando a dinamização da aula; facilidade e agili-

dade na abordagem dos conteúdos; a aula torna-se mais prazerosa; aula interativa 

e organizada; melhorando a qualidade e estrutura da aula; auxilia na compreensão 

dos conteúdos. Já no Questionário 2, todos eles assinalaram a calculadora como 

um possível material didático a ser utilizado para a realização e planejamento das 

aulas de Matemática. A partir desse resultado, percebemos que, apesar de não 

utilizarem a calculadora em sua prática escolar, esses professores possuem inte-

resse sobre a utilização da mesma. Podemos observar que esses professores não 

compreendem a calculadora enquanto um instrumento de uso efetivo a serviço 

do ensino e da aprendizagem da Matemática, pois não sinalizam a utilização da 

calculadora no planejamento e realização das aulas no questionário subjetivo, mas, 

ao sinalizar como um possível recurso a ser utilizado no questionário objetivo, per-

cebemos o que Farias (2010) chama de “utilização potencial da calculadora”, sendo 

esta superficial e esporádica. Isso nos leva à questão da ausência de relações ins-

titucionais e pessoais desses professores com o objeto calculadora, que traz como 

consequência a falta de alicerce para embasarem suas práticas, instaurando, assim, 

o vazio didático. (FARIAS, 2010) E ao constatar o vazio didático, percebemos que 

não há uma cobrança de fato da noosfera sobre a utilização da calculadora en-

quanto um instrumento nas aulas de Matemática, mesmo sendo destacada a sua 

importância nos documentos oficiais da educação.

Considerações finais

Neste trabalho, delineamos um caminho relacionado à calculadora padrão e 

ao trabalho de professores em formação, visando uma análise baseada nas teorias 

da Didática Francesa, em busca de investigar de que forma esses professores utili-

zam a calculadora e se utilizam. Deste modo, apresentamos nossas considerações 

finais e reflexões acerca de toda pesquisa. 

No avanço da pesquisa, realizamos uma revisão de literatura na qual fomos 

pesquisar estudos referentes ao que pensam os professores sobre a calculadora 

padrão nas aulas de Matemática. A partir dessa análise, percebemos que parte 

significativa dos professores alegavam desvantagens causadas pela calculadora, 
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desconsiderando as vantagens e a importância desse recurso tecnológico para o 

ensino deste componente curricular. 

Em seguida, apresentamos uma discussão a respeito de teorias da Didática 

Francesa no intuito de nos embasar para a análise dos resultados da pesquisa e 

para nos auxiliar na reflexão sobre a construção de um caminho que vise à instru-

mentação da calculadora padrão de forma efetiva nas aulas de Matemática. 

Assim, destacamos a importância da relação pessoal e institucional no proces-

so de reconhecimento do saber ao utilizar a calculadora no ensino de Matemática, 

reconhecendo-a enquanto instrumento a serviço da aprendizagem. Vale ressaltar 

que, quando essa análise institucional acontece no processo de formação do do-

cente, este evita cair em um vazio didático. Além da relação institucional e pessoal 

abordada por Chevallard (1989), utilizamos a Teoria da Transposição Didática de-

vido à sua importância no processo de modificação dos saberes para aproximar 

o aluno da calculadora enquanto um recurso didático e, assim, transformar esses 

objetos de saberes matemáticos em objetos de ensino “ensinável” através desse 

recurso.

Utilizamos também a Teoria da Instrumentação, na qual o sujeito reconhece o 

objeto enquanto instrumento a partir do momento em que esse objeto torna-se 

útil, ocorrendo, assim, o processo da gênese instrumental, ou seja, no momento 

em que reconhecemos a calculadora enquanto um instrumento útil, com sua im-

portância e função, podemos utilizá-la com um instrumento de forma efetiva.

Mas para reconhecermos esse objeto, no caso, a calculadora, enquanto instru-

mento, é necessária a criação de situações que a tornem útil. E, além disso, é ne-

cessário que ocorra a ação, formulação, validação e institucionalização do ensino 

de Matemática com o uso da calculadora. 

No intuito de investigar a relação dos professores de Matemática em formação 

com a calculadora, resolvemos ir a campo, através da aplicação de dois questio-

nários. Em seguida, começamos a fazer a análise baseados nas teorias da Didática 

Francesa, em busca de compreender o porquê destes professores pesquisados uti-

lizarem a calculadora de forma potencial. 

Nesse sentido, chegamos à conclusão de que isso ocorre devido à ausência de 

uma relação institucional e pessoal que proporcione a instrumentação da calcu-

ladora padrão, dando subsídio para que esses professores criem situações que a 

envolvam nas aulas de Matemática enquanto um instrumento a serviço do ensino 

e da aprendizagem. 
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Assim sendo, percebemos que, apesar de estarem em processo de formação, 

esses professores possuem lacunas referentes a relações pessoais e institucionais 

que proporcionem um melhor entendimento da importância de recursos tecno-

lógicos para o ensino, em especial sobre a instrumentação da calculadora padrão 

nas aulas de Matemática. 

Dessa forma, salientamos a importância do trabalho conjunto e efetivo da 

calculadora com as teorias da didática utilizadas, em programas de formação de 

professores e formação continuada, no intuito de popularizar a utilização efeti-

va desse recurso tecnológico enquanto um instrumento a serviço do ensino e da 

aprendizagem de Matemática. 

 Por fim, esperamos que este trabalho suscite o interesse, por parte de educa-

dores matemáticos, em desenvolver outros trabalhos que contemplem a formação 

continuada voltada para a utilização da calculadora de forma efetiva, baseada nas 

teorias da Didática Francesa.
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Introdução

As práticas pedagógicas para a formação de professores têm se revelado um 

tema de grande importância na sociedade contemporânea, sendo o papel do li-

cenciando em Matemática, o de possibilitar reflexões sobre a função social do 

educador matemático. Esse desempenho tem despertado interesse no cenário 

educacional. Nesse contexto, centramos nossa atenção para a Teoria da Didáti-

ca Francesa, sobretudo nos fundamentamos na Teoria Antropológica do Didático 

(TAD),1 desenvolvida por Chevallard (1999). Essa teoria estuda o homem diante do 

saber matemático, mais especificamente, perante situações matemáticas.

Nesse artigo, propomos analisar as “organizações matemáticas” desenvolvidas 

pelos estudantes quando são introduzidas noções intuitivas de função em uma 

aula preparada pelos mesmos. O trabalho foi elaborado no âmbito do componen-

te curricular Didática e Práxis Pedagógica do Curso de Licenciatura em Matemática 

da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Para isso, buscamos identificar os tipos 

de tarefas presentes nas aulas, as técnicas de resolução das tarefas sugeridas para 

as aulas, bem como o bloco tecnológico-teórico utilizado na aula. A escolha por 

essa vertente é por perceber a importância de um trabalho que possa, na forma-

ção inicial, discutir os conteúdos matemáticos, por entendermos que esse período 

1 Adotaremos o termo TAD para nos referirmos à Teoria Antropológica do Didático, de Chevallard (1999). 
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constitui-se em um campo favorável para iniciar a compreensão do significado da 

TAD e articular as orientações com a prática.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) discorrem sobre a reso-

lução de problemas e sugerem que o ensino da álgebra não se limite a procedi-

mentos mecânicos. Em oposição a esse método, deve proporcionar uma aprendi-

zagem com significado. Os autores de livros didáticos têm se esforçado no intuito 

de apresentar sugestões para valorizar o ensino de álgebra, sobretudo o conceito 

de variáveis e de função. A importância dada ao tema tem demonstrado o quanto 

esse assunto é relevante para o ensino da Matemática e para outras áreas do co-

nhecimento, como, por exemplo, Química, Física, Biologia, entre outras. 

A função de professor(a) do componente curricular Didática e Práxis Pedagógi-

ca nos deu experiência para compreender o quanto é importante que o estudante 

em formação desenvolva uma abordagem clara dos assuntos a serem trabalhados; 

consideramos imprescindível que o professor formador dê apoio aos estudantes 

nessa etapa do curso. 

Autores da Didática da Matemática, entre eles Pais (2002) e Almouloud (2007), 

buscam investigar os fatores que influenciam o ensino e aprendizagem da Mate-

mática e apresentam reflexões sobre os principais modelos teóricos da Didática da 

Matemática. Nesse contexto, nos interessamos em fazer a análise das aulas elabo-

radas por estudantes, em formação inicial, com o olhar na seguinte questão: quais 

“organizações matemáticas” são mobilizadas por futuros professores de Matemáti-

ca na elaboração de atividades para introduzir a noção intuitiva de função? 

Tal modelação tem permitido aproximar dois trabalhos distintos: o desenvolvi-

do no curso através da disciplina Didática (currículo) e os elementos que as disci-

plinas pedagógicas oferecem para as práticas desses estudantes. 

O Curso de Licenciatura em Matemática da UFBA ressalta a indissociabilida-

de entre ensino, pesquisa e extensão e compreende que a disciplina Didática e 

Práxis Pedagógica é um componente importante para o conhecimento da prática 

na formação inicial de professores. Além disso, espera-se que o estudante egres-

so conheça fundamentos teórico-práticos de modo contextualizado e contem-

porâneo, contemplados nas disciplinas de Prática de Ensino, como por exemplo, 

Didática e Práxis Pedagógica, Metodologia do Ensino de Matemática e Estágio 

Supervisionado. 

A TAD, de Chevallard (1999), nos permite abordar os elementos deparados pe-

las práticas de ensino. Esses elementos se mostram adequados para investigar a 

prática pedagógica dos professores iniciantes por meio da análise das praxeologias 
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matemáticas ou organizações matemáticas. Nesta perspectiva, procuramos estu-

dar o conceito das “organizações matemáticas”, que é um dos objetos reveladores 

de praxeologia completa nas instituições de ensino.

A Teoria Antropológica do Didático e as organizações matemáticas

A TAD foi desenvolvida por Yves Chevallard (1999) com o propósito de suprir 

carências da Didática da Matemática. Os pilares dessa teoria são os elementos de 

“organização praxeológica matemática”, também denominada de “organização 

matemática” e “organização didática”. 

Segundo o autor: 

As praxeologias ou organizações associadas a um saber matemático 
são de duas espécies: matemáticas e didáticas. As organizações ma-
temáticas referem-se à realidade matemática que se pode construir 
para ser desenvolvida em uma sala de aula e as organizações didáticas 
referem-se à maneira de como se faz essa construção. (CHEVALLARD, 
1999 apud ALMOULOUD, 2007, p. 123)

Nesse trabalho, focamos nosso olhar para as “organizações matemáticas”.

Segundo Chevallard (1999), a palavra “praxeologia” é constituída por dois ter-

mos gregos, que se desmembram em práxis (prática) e logos (razão). Na concepção 

do autor, práxis e logos estão relacionados e articulados em um processo dialético 

que compõe a praxeologia. Ele adota a ideia de que a prática vem acompanhada 

de uma razão que a justifica, além de considerar que qualquer ação humana pode 

ser analisada num sistema de “praxeologia” ou “organização praxeológica”, descrita 

em termos das quatro noções apresentadas a seguir: tipo de “tarefa” ou exercício 

(T); tipo de “técnica” (τ); “tecnologia” (θ) e “teoria” (Θ).

Estas noções compõem uma organização praxeológica completa [T/τ/θ/Θ], 

decomposta em dois blocos [T/τ] e [θ/Θ], constituindo, respectivamente, o saber-

-fazer [praxe] e o saber [logos]. Dessa forma, produzir, ensinar e aprender Matemá-

tica são ações humanas que podem descrever-se conforme o modelo praxeológi-

co apresentado. Nesse sentido, a “organização praxeológica” relativa às atividades 

matemáticas é denominada de “organização matemática”. 

Chevallard (1999) expõe que, em uma atividade matemática, as tarefas e as 

técnicas não ocorreriam sem as tecnologias e as teorias. Nesse trabalho, denomi-

namos de “tarefa” (T), os exercícios ou os problemas aplicados, e de “técnica” (τ), a 
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maneira de fazer a tarefa, que é justificada por uma “tecnologia” (θ), que, por sua 

vez, é justificada por uma “teoria” (Θ).

Procedimentos metodológicos

A investigação se deu no âmbito da disciplina Didática e Práxis Pedagógica do 

Curso de Licenciatura em Matemática da UFBA. A turma era composta por treze 

alunos graduandos em Matemática, mas apenas dez estudantes elaboraram aulas. 

Para a análise, nos apoiamos nas aulas desenvolvidas por dois licenciandos 

para um grupo do nono ano. O critério escolhido foi o tipo de explanação utilizada 

para a introdução do tema.

Em consonância com a proposta desse trabalho, a presente pesquisa teve um 

cunho “exploratório”, defendido por Fiorentini e Lorenzato (2006, p. 70) como um 

tipo de pesquisa usado quando o investigador “[...] resolve realizar um estudo com 

o intuito de obter informações ou dados esclarecedores e consistente sobre ela”. 

Para isso, foi realizado um estudo sobre as aulas desenvolvidas pelos estudantes 

em formação. A proposta era que fossem consideradas as aulas com abordagens 

diferenciadas. Nesse estudo, houve concordância e consenso por parte dos estu-

dantes para que se fizesse a escolha e a análise das referidas aulas. 

Para a investigação, utilizamos a abordagem qualitativa. Segundo Fiorentini e 

Lorenzato (2006, p. 110), a “[...] abordagem qualitativa busca investigar e interpre-

tar o caso como um todo”. A nossa expectativa foi investigar quais “organizações 

matemáticas” são mobilizadas por esses estudantes ao desenvolverem uma aula 

introdutória de função, sendo que, para isso, analisamos os tipos de tarefas presen-

tes nas aulas e as técnicas de resolução utilizadas nessas tarefas. 

Descrição, análise das aulas e resultados

Nessa parte do trabalho, apresentaremos a descrição, a análise e os resultados 

das aulas dos estudantes que denominaremos de E1 e E2.2 A análise feita neste tra-

balho terá como foco uma aula em que os estudantes apresentam noção intuitiva 

de função considerando a “organização matemática” construída pelos educandos 

em estudo. 

2 Adotaremos E1 e E2 para nos referirmos aos estudantes em formação inicial que desenvolveram a Aula 
1 e a Aula 2, respectivamente.
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A referida aula em torno do objeto “função” começa quando os estudantes 

em formação inicial exploram intuitivamente a noção de função e propõem tipos 

de tarefas. Explicaremos os tipos de tarefas (T) e as técnicas (τ) correspondentes a 

cada uma destas tarefas de maneira simplificada. Neste quadro, não especificamos 

os elementos tecnológicos (θ) e os teóricos (Θ) das praxeologias que aparecem na 

aula. Porém, os elementos que pertencem ao bloco tecnológico-teórico [θ,Θ], que 

permitem justificar as técnicas anteriores, serão anunciados de forma resumida no 

decorrer desse trabalho.

Explorando noções de função desenvolvidas pelos professores 
em formação inicial (E)

Estudante 1 (E1): Olá pessoal, vamos dar início à aula. Vou iniciar com uma 

situação problema do nosso dia a dia. 

O professor iniciante expôs no quadro a seguinte situação problema:

Situação problema: Considere a relação entre o número de litros de gasolina 

colocados em um carro e o preço a pagar em reais.

Quadro 1 – Relação entre número de litros de gasolina e o preço a pagar

                                                                               Quantidade de litros (l)         Preço a pagar (R$)

(R$)

Número de litros (l) Preço a pagar (R$)

1 2,40

2 4,80

3 7,20

... ...

50 120,00

Fonte: Adaptado de (DANTE, 1999).

E1: O preço a pagar é dado em função da quantidade de litros que se coloca no 

tanque, ou seja, o preço a pagar depende do número de litros colocados. E expôs: 

Temos aí uma lei de formação, ou lei de uma função: f(x) = 2,40*x, onde f(x) é o 

preço a pagar e x a quantidade de litros. (*Valor fictício). Com essa informação pode-

mos dizer que existe duas variáveis uma dependente e outra independente. 

2,40

7,20

4,80

...

120,00

12

3

2

50
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E fez os seguintes questionamentos no quadro:

• Qual é a variável dependente? Qual é a variável independente?

• Um carro possui um tanque de 60 litros. Quanto o proprietário pagará para 

encher o tanque?

• Se uma pessoa pagou R$ 48,00, quantos litros de gasolina colocou? 

• Qual é a lei da função que associa o número de litros com o preço a pagar? 

E1: Pelo exemplo percebemos que a cada x de A corresponde a um único f(x) de 

B, levado pela função f. 

Quadro 2 – Diagrama de Venn com a representação da função

A                                            B

Fonte: Adaptado de (DANTE, 1999).

E1: Verifique que para cada valor de x temos uma representação em f(x), esse é 

um típico exemplo de função do 1º grau. 

Analisando a situação problema apresentada por (E1), “considere a relação entre 

o número de litros de gasolina colocados em um carro e o preço a pagar em reais”, ob-

servamos que a atividade é composta por várias tarefas, pertencentes a diferentes 

tipos de tarefas, necessárias à realização do exercício. De maneira geral, a “organi-

zação matemática” construída na classe apresenta cinco tipos de tarefas em torno 

dos quais a aula foi desenvolvida, como mostra o quadro abaixo:

Quadro 3 – Organização matemática da aula do estudante graduando (E1)

Tipos de tarefa (T) Técnica (τ)

T1: Reconhecer a variável dependente e a 
variável independente;

(τ1) Identificar a variável dependente

(τ2) Identificar a variável independente

(τ3) Explorar o Diagrama de Venn*

f(x)x

f: A      B

* Diagramas criado por John Venn (1834 -1923). Foi incorporado ao currículo de Matemática na década 
de 1960. Atualmente utilizado em temas como teoria de conjuntos, relações e funções. 
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T2: Determinar o valor a pagar, dado a 
quantidade de litros de gasolina.

Pergunta: “Um carro possui um tanque de 60 
litros, quanto o proprietário pagará para encher 
o tanque?”

(τ1) Exprimir a expressão na linguagem 
escrita: O preço a pagar é igual a dois reais 
e quarenta centavos vezes sessenta;

(τ2) Expressar por meio de uma fórmula 
matemática a função ƒ, que, a cada 
número real x, associa f(x) = 2,40 x

(τ3) Calcular o valor a pagar, utilizando 
uma calculadora; 

(τ4) Determinar a expressão em linguagem 
matemática, substituindo o valor, e resolver 
a multiplicação.

P = 2,40 . 60 = 144;

T3: Determinar a quantidade de litros, dado o 
valor a pagar;

Pergunta: “Se uma pessoa pagou R$ 48,00 
quantos litros de gasolina colocou?”

(τ1) Exprimir a expressão na linguagem 
escrita: quarenta e oito reais é igual a 
dois reais e quarenta centavos vezes a 
quantidade de litros colocados;

(τ2) Expressar por meio de uma fórmula 
matemática a função ƒ, que, a cada 
número real x, associa f(x) = 2,40 x;

(τ3) Resolver com a ajuda de uma 
calculadora;

(τ4) Determinar a expressão em linguagem 
matemática substituindo os valores para 
encontrar o valor de x:

48 = 2,40 . x , logo, x = 48 / 2,40 = 20 litros.

T4: Reconhecer a lei da função que associa o 
número de litros de gasolina com o preço a 
pagar;

Pergunta: “Qual é a lei da função que associa o 
número de litros com o preço a pagar?” 

(τ1) Reconhecer as grandezas “litros” e 
“preço a pagar”;

(τ2) Associar a grandeza “litros” como o x e 
o “preço a pagar” como o f(x);

(τ4) Reconhecer que o preço a pagar 
depende do número de litros colocados, 
ou seja, o preço a pagar é dado em função 
da quantidade de litros de gasolina que se 
coloca no tanque;

(τ5) Expressar por meio de uma fórmula 
matemática a função ƒ, que, a cada 
número real x, associa ƒ (x) = 2,40 x.
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T5: Introduzir o conceito intuitivo de função

 A B

(τ1) Mostrar que, para cada valor de x, 
temos uma representação em f(x);

(τ2) Mostrar que, a cada x de A, 
corresponde um único f(x) de B;

(τ3) Reconhecer que esse modelo é um 
exemplo de função do 1º grau. 

Fonte: Adaptado de (DANTE, 1999).

Ao avaliar a aula, identificamos como válido o exemplo sugerido por E1. Nesse 

caso, a ideia de função foi trabalhada de forma intuitiva: o conceito de função foi 

construído ao utilizar a correspondência entre o número de litros de gasolina e o 

preço a pagar, mostrado no Quadro 1 e na representação no diagrama de Venn. 

Essa abordagem facilita a compreensão das variáveis dependentes e independen-

tes. Foi expressa a linguagem matemática, ao expor a lei de formação ou de função, 

ao passo que foi mostrado também que, para cada valor de x, temos uma repre-

sentação em f(x), que, a cada x de A, corresponde um único f(x) de B, além de ter 

sido apresentado o modelo como um exemplo de função do 1º grau. 

Apesar da ideia exposta já ter sido contemplada em livros didáticos, Dante3 

(1999), consideramos um progresso a construção de uma “organização matemá-

tica” em torno desse tipo de tarefa, afinal foi explorado intuitivamente o conceito 

de função, a partir de uma temática do cotidiano. Além disso, as técnicas propostas 

foram de fácil utilização e imprescindíveis para a resolução do tipo de tarefa. 

Para justificar a escolha da tarefa, lançamos um olhar panorâmico das atuais 

definições de função e encontramos em Lima (1989): uma função f: A  B consta 

de três partes, com conjunto A, chamado “domínio” da função (ou conjunto onde 

a função é definida), um conjunto B, chamado de “contradomínio” da função (ou o 

conjunto onde a função toma valores) e uma regra que permite associar, de modo 

bem determinado, a cada elemento de x  A, um único elemento f (x)  B, cha-

mado o valor que a função assume em x (ou no ponto x). (LIMA, 1989, p. 10) Em 

seu escrito para a Revista do Professor de Matemática, Lima (1999) adverte que a 

definição de função como conjunto de pares ordenados é estática. Por entender 

3 Mais informações, ver em (DANTE, 1999, p. 54).

f(x)x

f: A       B
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que os matemáticos idealizam uma definição de maneira dinâmica, o autor afirma 

que definir função como uma correspondência é mais simples do que concebê-la 

como um conjunto de pares ordenados que necessita do conceito de relações bi-

nárias e produto cartesiano, o que demonstra que E1 compactua com a sugestão 

de Lima (1999, p. 3), ao introduzir noções de função como “[...] para cada valor de x 

temos uma representação em f(x), esse modelo é um exemplo de função do 1º grau”. 

Estudante 2 (E2)

E2: Olá alunos. Gostaria que vocês pensassem em uma máquina que corresponde 

a uma lei, ou seja, entra um número e sai o triplo do número somado a 5.

E expôs no quadro o esquema: 

Quadro 4 – Diagrama de Máquina para Função 

Fonte: Adaptado de (ROSSINI, 2006)

E2: Com base na máquina responda as questões a seguir:

• Se x representa a variável “número de entrada”, e y, a variável “número de saída”, 

qual a fórmula ou lei da função que fornece y em função de x? 

• Qual é a variável dependente? E a variável independente?

• Se o número de entrada for 15, qual será o de saída? 

• Se o número de saída for 185, qual será o de entrada?

E2: Veja que os números saem em função dos números que entram na máquina, 

ou seja, os números que saem dependem dos números que entram. Então podemos 

dizer que:

E2: O número de saída (N) é igual a três vezes o número de entrada (x) mais cinco 

(5). Logo podemos denominar de variável dependente, o número de saída e de variá-

vel independente, o número de entrada. 

Entrada (x): 1, 2, 3, 4,...
Máquina Saída (N): 8, 11, 14, 17,...
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E2: Com isso obtemos uma regra que denominamos de Lei da Função como mos-

tra a equação a seguir. 

N = 3 x + 5 (regra da função ou lei da função)

E2: Agora apresento o caso geral de uma função polinomial de primeiro grau:

f(x) = a x + b

E2: A partir da ideia apresentada identificamos os coeficientes angular (a) e linear 

(b), também podemos fazer uma representação gráfica da situação proposta. Mais 

adiante estudaremos sobre esses coeficientes e também sobre a construção gráfica da 

situação apresentada. 

E2: Denominamos o a de coeficiente angular e b de coeficiente linear. 

E apresentou exemplos de funções de 1º grau, como mostram os exemplos a 

seguir:

Ex1: f(x) = 14 x – 1 ; Ex2: f(x) = 5 x; Ex3: f(x) = - x +5; 

Quadro 5 – Organização matemática da aula do estudante graduando (E2)

Tipos de tarefa (T) Técnica (τ)

T1: Representar as variáveis x e N 
por meio de uma fórmula.

(τ1) Identificar a variável (x) como número de entrada;

(τ2) Identificar a variável (N) como número de saída; 

(τ3) Expressar a função por meio de uma fórmula 
matemática 

T2: Identificar a variável 
dependente e a variável 
independente.

(τ1) Identificar a variável dependente (N);

(τ2) Identificar a variável independente (x).

T3: Determinar o número de 
saída dado o número de entrada.

Pergunta: Se o número de entrada 
for 15, qual será o de saída? 

(τ1) Exprimir a expressão na linguagem escrita: entra o 
número 15, e sai o seu triplo adicionado a 5;

(τ2) Expressar por meio de uma fórmula matemática a 
função ƒ, que, a cada número real x, associa N ou f(x) = 3 x +5; 

(τ3) Determinar o número de saída, utilizando uma 
calculadora; 

(τ4) Determinar o número de saída algebricamente, ou seja, 
substituir o valor de entrada 15 para obter o número de 
saída.

N ou f(x) = 3 x +5

f(15) = 3 .15 +5= 50 
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T4: Determinar o número de 
entrada, dado o número de saída. 

Pergunta: Se o número de saída 
for 185, qual será o de entrada?

(τ1) Exprimir a expressão na linguagem escrita: se o número 
de saída for 185, qual será o de entrada?

(τ2) Expressar por meio de uma fórmula matemática a 
função ƒ, que, a cada número real x, associa N = 3 x + 5;

(τ3) Resolver com a ajuda de uma calculadora;

(τ4) Determinar a expressão em linguagem matemática 
substituindo o valor de saída para encontrar o número de 
entrada.

185= 3 . x + 5 

(τ5) Resolver a equação 

185= 3 . x + 5 

185 – 5 = 3 x

180 = 3 x

x= 60 

T5: Reconhecer os coeficientes 
angular e linear

(τ1) Reconhecer o coeficiente angular (a);

(τ2) Reconhecer o coeficiente linear (b).

T6: Reconhecer uma função 
polinomial do 1º grau por meio 
de sua forma algébrica

(τ1) Reconhecer o caso geral de uma função polinomial de 
primeiro grau como do tipo: 

f(x) = a x + b;

(τ2) Reconhecer que uma função do tipo 

f(x) = a x + b possui variáveis x e f (x) e coeficientes a e b;

(τ3) Conhecer outros tipos exemplos de função do primeiro 
grau:

Ex1: f(x) = 14 x – 1; Ex2: f(x) = 5 x; Ex3: f(x) = - x + 5.

Fonte: Adaptado de (DANTE, 1999).

A “organização matemática” construída na aula de E2 teve seis tipos de tarefas 

em torno dos quais a aula foi desenvolvida. A tarefa tratou da concepção de função 

como máquina de entrada e saída. Percebemos que a primeira versão de “Função 

como máquina” é uma repetição de atividades encontradas em alguns livros didá-

ticos, mas consideramos válida a introdução do tema utilizando essa abordagem. 

O enunciado descreve o que faz uma máquina criada, ou seja, entra um número um 

e sai o triplo do número somado a cinco. Com esse exemplo, função de uma máqui-

na, pudemos identificar: uma representação das variáveis x e N por meio de uma 

fórmula, a identificação das variáveis dependente e independente, a exploração de 

situações para determinar o número de saída dado o número de entrada e deter-

minar o número de entrada dado o número de saída, o conhecimento dos coefi-
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cientes angular e linear, a determinação de uma expressão algébrica que fornece o 

número de saída (N) em função do número de entrada (x) e o reconhecimento de 

uma função polinomial do 1º grau através da sua forma algébrica.

Percebemos também que E2 abordou a possibilidade de uma representação 

gráfica da situação proposta, porém não fez o gráfico. Outra questão a ser colocada 

foi a de que E2 não percebeu que a definição de função da forma pela qual foi dada 

poderá gerar entendimentos equivocados, por não ter sido falado da condição do 

coeficiente angular (a) ter que ser diferente de zero. Mas a abordagem da forma 

como foi apresentada demonstrou uma preocupação de E2 em informar função 

como padrão de regularidade, como interdependência de grandezas e como meio 

de exploração de situações-problema do cotidiano, entre outros. 

Segundo Rossini (2006), uma das raízes históricas do conceito de função são os 

exemplos com máquina que faz algo. A proposta com uma máquina olha a função 

como um processo de construção que permite fabricar algo com elementos, sendo 

dadas as condições de sua fabricação.

De maneira geral, as “organizações matemáticas”, construídas na classe por E1 e 

E2, foram válidas por considerar que, em cada uma das concepções exploradas, foi 

identificado: abordagem de expressão algébrica, padrões de regularidades, variá-

veis dependentes e independentes, leis da função que representam cada situação 

problema apresentada, o que avaliamos como essencial para o início do processo 

de generalização. Isso demonstra que, nos dois casos, os estudantes apresentaram 

o conceito intuitivo de função. Os resultados também mostraram que os gradu-

andos foram criteriosos com a escolha dos exemplos, apresentando situações do 

cotidiano, porém, nos dois exemplos, não utilizaram uma representação gráfica da 

função do 1º grau. 

Moreira e David (2005) advertem que a formação dos professores de Mate-

mática precisa ser repensada. Segundo eles, muitas vezes a teoria é discutida in-

tensamente, mas não se realiza uma relação com a prática, resultando, assim, em 

uma formação inconsistente para a prática em sala de aula, o que pode fazer com 

que os professores em formação não encontrem no “saber a ensinar”, referências 

que possam embasar e construir suas práticas, instaurando-se o “vazio didático” 

discutido por Henriques, Attie e Farias (2007). Por sua vez, Farias (2010) adverte 

que esse “vazio didático” pode constituir um obstáculo nos processos de ensino e 

de aprendizagem. 
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Considerações finais

A TAD contribuiu significativamente na análise das tarefas desenvolvidas. A 

análise das “organizações matemáticas” apresentadas nas aulas, com base nas ob-

servações das aulas e nas tarefas apresentadas por E1 e E2, foi uma ação legítima, 

por ter permitido analisar as “organizações matemáticas” desenvolvidas pelos estu-

dantes em formação, ao introduzir noções intuitivas de função em uma aula para 

alunos do nono ano do ensino fundamental. O trabalho nos permitiu investigar 

a formação inicial dos professores, tendo como pano de fundo o tópico “função” 

para compreender e trabalhar possíveis obstáculos identificados no decorrer da 

análise. Avaliamos essa apreciação como um avanço nas instituições formadoras, 

por entender que a constituição de uma “organização matemática” em torno de 

um determinado tema é de suma importância para a construção do conhecimen-

to. Neste contexto, um trabalho fundamentado na TAD poderá contribuir para a 

formação inicial dos professores de Matemática.
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matemáticas de jogos pelos  
licenciandos em Matemática

Anderson Souza Neves
Luiz Márcio Santos Farias

Introdução

As referências teóricas da Didática da Matemática têm permitido fundamentar 

investigações, compreender e interpretar os fenômenos do ensino e da aprendi-

zagem desta ciência. Considerando os resultados das pesquisas em Educação Ma-

temática, que sinalizam que atividades com jogos podem minimizar as dificulda-

des que professores e estudantes enfrentam para ensinar e aprender Matemática, 

iniciamos uma investigação do qual apresentaremos aqui um recorte. Ela propõe 

analisar a construção das estratégias matemáticas evocadas pelos licenciandos em 

Matemática face às situações organizadas a partir de jogos, mais especificamente, 

a forma como esses estudantes mobilizam os saberes matemáticos para construir 

suas estratégias. Sendo assim, foram realizadas experimentações com jogos de re-

gras cooperativos, fundamentados na Teoria das Situações e na noção de Praxe-

ologias Matemáticas, uma das vertentes da Teoria Antropológica do Didático. Os 

resultados indicaram que os estudantes têm dificuldades em mobilizar conheci-

mentos matemáticos na construção de suas estratégias para a resolução de jogos.

Os jogos estão presentes no cotidiano das pessoas, seja em momentos de di-

versão, atividades profissionais ou para a construção de conhecimento. Diversos 

profissionais, em particular os profissionais em educação, utilizam os jogos como 

atividades didáticas para a produção de conhecimento. As recentes pesquisas mos-

tram que as atividades com jogos são extremamente importantes, pois desenvol-
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vem a capacidade de raciocínio lógico, velocidade e quantidade de informações 

analisadas, uma vez que as atividades com jogos podem proporcionar a veracidade 

da apropriação de conhecimentos que podem ser desenvolvidos nas atividades 

diárias dos estudantes. 

Dessa forma, neste trabalho, o jogo foi utilizado com objetivo de produzir si-

tuações didáticas em aulas de Matemática, uma vez que muitos professores têm 

utilizado o jogo como estratégia didática para abordar um saber matemático, com 

a finalidade de verificar a apropriação de um saber matemático já trabalhado com 

os estudantes, favorecendo a aprendizagem. Sendo assim, o jogo de regras coope-

rativo foi escolhido, uma vez que o estudante que coopera interage com diferentes 

pontos de vista, ou seja, pode visualizar uma situação a partir do ponto de vista de 

outros estudantes. Essa interação é indispensável ao desenvolvimento intelectual, 

já que esses pontos de vista podem contribuir para a formação do senso crítico e 

da objetividade do pensamento.

A escolha desse tipo de jogo deve ser bastante criteriosa, visto que os jogos de 

regras cooperativos devem proporcionar aos estudantes situações que analisem os 

conteúdos matemáticos. Caso contrário, teríamos em uma aula de Matemática o 

jogo pelo jogo, ou seja, a utilização da aula para jogar, sem objetivos matemáticos. 

Assim, os jogos selecionados pelo professor devem estimular alguns conhecimen-

tos prévios adquiridos pelos estudantes, já que a aprendizagem não segue uma or-

dem didática determinada, uma vez que tudo aquilo que é necessário à aquisição 

de um conhecimento que se quer ensinar deveria ter sido ensinado antes, o que 

implica uma ordem sistemática, defendida por Brousseau (2006).

Nesse contexto, a Didática da Matemática tem interesse na relação que resulta 

da construção do conhecimento na sala de aula. As teorias que constituem a Di-

dática desenvolvem ferramentas com o objetivo de fundamentar, compreender 

e interpretar os fenômenos do ensino e aprendizagem, em um momento que se 

constata que o ensino de conceitos matemáticos tem sido cada vez mais complexo, 

uma vez que os estudantes têm apresentado diversas dificuldades na resolução de 

situações matemáticas nas aulas.

Dessa forma, o jogo pode ser considerado como um excelente instrumento, 

por proporcionar experiências inteligentes e reflexivas, que, muitas vezes, resul-

tam na produção de conhecimento. Considerando as propostas de Grando (2004,  

p. 18-19), a inclusão de jogos que permitam um caminho que possibilite a abstra-

ção, seja por levantamento de hipóteses e testes, de conjecturas, reflexões, análises, 

sínteses e criações de estratégias diversificadas, é fundamental para o desenvolvi-
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mento e aperfeiçoamento do estudante na Matemática. Diante disso, Brousseau 

(1996b) propõe que o papel do professor é essencial por possibilitar que o estu-

dante atue sobre a situação, sem interferência explícita, nem condução. Segundo 

Chateau (1987, p. 131), o trabalho em grupo não pode dispensar a interferência do 

professor, pois o saber dele deve ser valorizado por oportunizar aos estudantes o 

estabelecimento de uma relação positiva com a aquisição de conhecimento. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) (BRASIL, 1998), encontramos 

que cada estudante é sujeito de seu processo de aprendizagem, enquanto o pro-

fessor é o mediador na interação dos estudantes com os objetos de conhecimen-

to, de forma que o processo de aprendizagem compreende também a interação 

dos estudantes entre si, essencial à socialização, já que aprender Matemática de 

uma forma contextualizada, integrada e relacionada a outros conhecimentos traz 

em si o desenvolvimento de competências e habilidades que são essencialmente 

formadoras, à medida que instrumentalizam e estruturam o pensamento do estu-

dante, capacitando-o para compreender e interpretar situações, para se apropriar 

de linguagens específicas, argumentar, analisar e avaliar, tirar conclusões próprias, 

tomar decisões, generalizar e para muitas outras ações necessárias à sua formação. 

Dentre as competências que os estudantes devem apresentar nas situações mate-

máticas de jogos, podemos destacar as seguintes: 

• Investigação e compreensão, competência marcada pela capacidade de enfren-

tamento e resolução de situações-problema, utilização dos conceitos e procedi-

mentos peculiares do fazer e pensar das ciências;

• Contextualização das ciências no âmbito sociocultural, na forma de análise crí-

tica das ideias e dos recursos da área e das questões do mundo que podem ser 

respondidas ou transformadas por meio do pensar e do conhecimento cientí-

fico.

Partindo desse contexto, os estudantes têm a possibilidade de adquirir auto-

confiança, são incentivados a conjecturar, analisar e verificar suas decisões, orga-

nizar e estruturar o conhecimento adquirido. Assim, a participação do estudante é 

fundamental na construção do próprio saber, apresentando um diferencial à edu-

cação tradicional.

Analisando a Teoria das Situações Didáticas (TSD), proposta por Brousseau 

(1996b), o professor deve propor ao estudante uma situação de aprendizagem, por 

exemplo, um jogo, para que ele possa construir algumas hipóteses, formalizá-las 
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matematicamente e verificar se essas hipóteses são válidas. Caso sejam validadas, 

essas hipóteses devem ser institucionalizadas pelo professor.

Partindo da importância da adoção de jogos em aulas de Matemática, investi-

gamos quais conhecimentos matemáticos os estudantes mobilizam na construção 

de suas estratégias. Essa investigação foi realizada através de uma experimentação, 

adotando situações matemáticas de jogo de regras cooperativos. Este tipo de jogo 

foi selecionado com o intuito de observar a interação entre os estudantes, uma vez 

que valorizamos a relação entre eles, já que esses estudantes são capazes de cons-

truir, refutar e/ou reconstruir estratégias com o objetivo de finalizar o jogo.

As situações aplicadas na experimentação encontram fundamentação na Teo-

ria das Situações (TS) e na Teoria Antropológica do Didático (TAD), desenvolvidas 

por Brousseau (1986) e Chevallard (1992), respectivamente.

Discutindo jogos à luz da Teoria das Situações

Brousseau (1986) descreve que o estudo de uma situação de ensino deve 

abranger e considerar todos os níveis, principalmente o das condições de ensino e 

aprendizagem. Essas condições são importantes na abordagem construtivista para 

evidenciar a importância do papel ativo do estudante. Dessa forma, a única ma-

neira para os professores promoverem a aquisição do conhecimento é conhecer e 

reproduzir as condições que causam a aquisição do saber. Assim, o professor tem 

um papel fundamental de localizar o meio em que o estudante está inserido, co-

nhecer e construir situações de acordo com a sua realidade social, aproximando o 

estudante do saber e da sua realidade.

Na década de 1960, Brousseau teve a ideia inicial de modelizar sistemas didá-

ticos em termos de jogos matemáticos denominados “situações”. Os agentes es-

senciais nessa modelização foram: o professor e o estudante, os estados do meio 

e a definição de regras, já que, neste tipo de jogo, as regras são parte dos objetivos 

desta pesquisa. 

De acordo com a teoria desse autor, no jogo de regras, as relações dos estudan-

tes com as estratégias produzidas por eles podem ser equivalentes a um axioma. 

De fato, um princípio orientador para projetar e organizar situações de ensino, ob-

servando que cada conhecimento matemático tem pelo menos uma situação que 

pode caracterizar outra situação, favorecendo uma sequência de situações que, 

por sua vez, pode exigir uma sequência de resoluções dessas situações matemá-

ticas, desenvolvendo pelo menos um conhecimento matemático. Foi com base 
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nessa perspectiva, de abordar um conhecimento matemático, que solicitamos aos 

estudantes a construção das estratégias para a resolução do jogo.

Situações didáticas

Brousseau (1996a) considera que uma “situação didática” é um conjunto de 

intenções (implícitas ou explícitas) entre um estudante ou um grupo de estudantes 

em um meio e um professor, com a possibilidade de proporcionar a esses estu-

dantes um saber matemático construído, ou seja, o estudante ao jogar, poderá 

desenvolver suas relações nas construções de suas estratégias, com a finalidade de 

se apropriar de um saber matemático já construído. 

Considerando as implicações desenvolvidas por Henriques, Attie e Farias 

(2007), uma situação didática é formada pelas múltiplas relações estabelecidas en-

tre professor, estudante e o saber, que formam o triângulo didático, que, por sua 

vez, pode ser visualizado na Figura 1. 

Figura 1 – Triângulo didático proposto por Guy Brousseau

Fonte: Brousseau (1986, p. 35).

Esse triângulo tem por finalidade desenvolver atividades voltadas para o ensino 

e para a aprendizagem de um conteúdo específico, como um jogo de regras, como 

o aplicado nessa investigação. Esses três elementos são fundamentais para a exis-

tência de uma situação didática. Caso algum deles não esteja presente, a situação 

didática pode ser visualizada apenas como uma situação de estudo.

No entanto, apenas esses três elementos são insuficientes para compreender 

uma situação didática, havendo necessidade de outros elementos, tais como: a 
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epistemologia do professor na relação com o saber, como recursos didáticos; o re-

sultado do jogo na interação entre o estudante com seus colegas e com o professor 

e a relação do estudante com o saber, que é observado na “devolução”, que, por 

sua vez, pode ser classificada como uma etapa da situação didática. A devolução, 

segundo a teoria desenvolvida por Brousseau (1996a), significa a aceitação do alu-

no na busca da solução do jogo. Assim, feita a devolução, a situação proposta se 

converte no problema para o aluno. 

Ao construir um jogo, o professor está interagindo com o saber. Já na aplicação 

desse jogo, a formação desse triângulo é perceptível, observando-se essas rela-

ções na construção das estratégias levantadas pelos estudantes. Em virtude disso, 

a apresentação e condução dos conteúdos matemáticos pelo professor são de ex-

trema importância para que os estudantes tenham interesse e possibilidades de 

relacionar o saber matemático com a sua realidade.

Brousseau (1996a), ao analisar as relações existentes entre as atividades de 

ensino com as diversas possibilidades de uso do saber matemático, classificou as 

situações didáticas em quatro etapas: “ação”, “formulação”, “validação” e de “insti-

tucionalização”. Na ação, o estudante encontra-se empenhado na procura de uma 

estratégia de resolução para o jogo, determinando ações mais imediatas que resul-

tam na produção de um conhecimento de natureza mais operacional. Assim, ele 

reflete e simula diversas tentativas até eleger um procedimento que julga coerente, 

através da interação com o meio, porém sem organizar a resolução coerente. Na 

formulação, o estudante utiliza, na solução do problema estudado, alguns mode-

los ou esquemas teóricos explícitos, na troca de informações com o jogo. Nesse 

momento, o estudante desenvolverá, usando conceitos matemáticos, a estratégia 

escolhida. 

Na validação, o estudante utiliza mecanismos de prova matemática com ob-

jetivo de verificar se sua estratégia será validada, comprovando a veracidade da 

estratégia escolhida em todos os casos de resoluções possíveis desse jogo. Esta 

etapa da situação didática está relacionada ao plano da racionalidade. Após a vali-

dação da estratégia pelo grupo, o professor deve institucionalizá-la, favorecendo a 

observação das relações estudante - meio - saber, apresentada na Figura 1, usando 

como objeto do meio, o jogo. O processo de institucionalização permite converter 

o conhecimento de um estudante em um saber reutilizável, um conhecimento útil, 

utilizável na sua vida. 
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A Teoria Antropológica do Didático e Praxeologias em sala de 
aula com jogos

Uma abordagem que constitui a Teoria da Transposição Didática (TTD) é a TAD 

desenvolvida por Chevallard (1992), que, dentre outros aspectos,

[...] considera os objetos matemáticos, não como existentes em si, mas 
como entidades que emergem de sistemas de práticas que existem 
em dadas instituições. Esses sistemas ou praxeologias são descritos em 
termos de tarefas específicas daquele objeto, das técnicas que permi-
tem resolvê-los, e através dos discursos que servem a explicar e justi-
ficar as técnicas. Essas técnicas podem ser caracterizadas do ponto de 
vista instrumental. (HENRIQUES; ATTIE; FARIAS, 2007, p. 8)

Ao aplicar um jogo em uma sala de aula, esse jogo pode passar por algumas 

modificações, uma vez que há um processo seletivo pelo qual passa um conjun-

to de conteúdos que constituem os currículos escolares. Essas modificações têm 

como objetivo observar a reação do estudante diante de uma situação matemática. 

Considerando as propostas de Henriques, Attie e Farias (2007), o ponto inicial 

dessa abordagem é que “tudo é objeto”. Isto é considerado uma vez que Chevallard 

(1992) aponta que os “objetos” matemáticos não existem em si, mas são entidades 

que emergem de sistemas de práticas que existem em dadas “instituições”. Há uma 

distinção dos tipos de objetos em questão: instituições (I), pessoas (X) e as posições 

nas instituições ocupadas por essas pessoas, ou melhor, têm-se o jogo, os estu-

dantes e o professor e os deveres de cada um ao ser aplicado um jogo, como uma 

atividade didática. As pessoas (estudantes/professor), ao ocuparem essas posições, 

tornam-se sujeitos da instituição ( jogo), por contribuir na existência do jogo como 

uma situação didática. 

Nas situações didáticas propostas, o conhecimento e o saber são posiciona-

dos em forma de organização do conhecimento, resultando em uma “relação”. 

Esta relação é composta pelos seguintes elementos: “instituição”, “objeto”, “saber” 

e “pessoa”, que são denominados elementos primitivos da teoria da transposição 

didática. Assim, um objeto (O) do saber (o jogo) existe assim que uma pessoa (X) 

(os estudantes) ou uma instituição (I) (o professor) o reconhece como existente. 

Dessa forma, uma atividade matemática (O) passa a existir quando uma pessoa/

instituição (estudante/professor) a reconhece em uma situação de jogo.
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Dessa forma, Henriques, Attie e Farias (2007) expõem, na Figura 2, as relações 

entre os termos primitivos (instituição, objeto do saber e pessoa), que podem ser 

observadas da seguinte forma: um jogo (O) existe para um estudante (X) se existe 

uma relação pessoal do estudante (X) ao jogo (O), isto é, a relação pessoal a (O) 

determina a maneira em que (X) conhece (O). De maneira análoga, se define uma 

relação institucional de (I) a (O), que exprime o reconhecimento do jogo (O) pelo 

professor (I). Assim, o jogo (O) deve ser observado como um objeto da instituição 

(I) professor.

Figura 2 – Relação pessoal e institucional com o objeto

Fonte: Henriques, Attie e Farias (2007, p. 59).

Nesse contexto, quando há uma relação do jogo (O) com o estudante (X) sem a 

institucionalização desse jogo pelo professor (I), há apenas a relação (O)↔(X), que 

representa um estudante jogando com seus amigos ou familiares, sem pretensão 

alguma de desenvolver um conhecimento, momento chamado de “jogo pelo jogo” 

ou “atividade lúdica”. A partir da presença da instituição professor (I), instituciona-

lizando esse jogo na sala de aula, é que este passa a ser uma situação didática de 

ensino. 

A Praxeologia pode ser considerada como um modelo para analisar a ação hu-

mana institucional que envolve um objeto do saber, ou seja, é algo que se ensina 

através das instituições. Considerando as propostas de Chevallard (1992), o saber 

matemático, enquanto forma particular do conhecimento, é fruto da ação humana 

institucional e pode ser algo que se produz, utiliza, ensina ou, de uma forma geral, 

que está disposta nas instituições. Chevallard (1992) propôs a noção de organiza-

ção praxeológica/praxeologia, como princípio essencial, para estudar as práticas 

institucionais relativas a um objeto do saber e, em particular, as práticas sociais 

em Matemática. Dessa forma, as praxeologias são descritas em termos das quatro 

noções, que permitem a modelização das práticas e das atividades que serão de-
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senvolvidas. São elas: Exercício ou tipo de exercício (T), Técnica (τ) , Tecnologia (θ) 

e Teoria (Θ). 

Exercício ou tipo de exercício (T) representa um “tipo de tarefa” identificado 

numa praxeologia, contendo ao menos uma tarefa (t). Um estudante, quando joga, 

ao identificar qual o tipo de exercício presente em uma situação didática (na eta-

pa de “ação”), tem maior possibilidade de construir uma estratégia dominante. A 

técnica (τ) é uma maneira de fazer ou realizar um tipo de tarefa (T). Ao analisar a 

situação didática, pode-se observar a necessidade de encontrar diversas maneiras 

de realizar um exercício (T), isto é, uma “técnica”, que significa saber-fazer. A tec-

nologia (θ) é um discurso racional, que tem por objetivo justificar uma técnica (τ), 

garantindo que esta permite realizar as tarefas do tipo T. Em um jogo, a tecnologia 

compreende o material do jogo que o estudante dispõe, por exemplo, um tabulei-

ro, formas geométricas etc. A teoria (Θ) é a justificativa que torna compreensível a 

adoção de uma tecnologia (θ). Para a resolução de uma situação de jogo, a teoria 

(Θ) é considerada como um conjunto de conhecimentos matemáticos, que propi-

cia a utilização de uma técnica (τ), usando uma tecnologia (θ).

O fazer: praxeologias em sala de aula

Aplicamos, a princípio, um questionário para que os professores elencassem os 

jogos que eles acreditavam que poderiam ser utilizados em sala de aula. Após essa 

coleta, os professores sinalizaram 20 jogos, mas foram escolhidos apenas oito, dos 

quais seriam apresentados apenas cinco, uma vez que o tempo disponível para a 

aplicação dos mesmos foi limitado. Para este trabalho, será apresentado apenas 

um jogo: “Triângulos Mágicos”.

O objetivo desta atividade é resgatar o conceito de adição, operações aditivas, 

como comutatividade e associatividade, resolução de sistemas lineares, possibili-

dades de preencher espaços vazios com números que possuam algumas caracte-

rísticas importantes, como a constante mágica e a visualização do material (o jogo). 

Além desses, observar que suporte a matemática oferece para tal institucionaliza-

ção das hipóteses produzidas.

Um triângulo pode ser chamado de “mágico” quando a medida de cada lado 

possui o mesmo valor. O jogo é representado por um “suposto” triângulo que é 

formado por quatro “bolas”, ou seja, quatro espaços vazios iguais, em forma de 

círculos, localizados em cada lado desse suposto triângulo, sendo que duas dessas 

bolas, de cada lado, são os vértices desse suposto triângulo, como na Figura 3. A 
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atividade consiste em preencher esses espaços com os números de um a nove, sem 

repeti-los, de tal forma que a soma dos números seja sempre 21, para cada lado 

dessa figura.

Figura 3 – Suposto triângulo que deverá ter essas bolas preenchidas pelos algaris-

mos de um a nove

Fonte: Neves (2010, p. 53).

Análise matemática

Observe o suposto triângulo composto por quatro “bolas” em cada um de seus 

lados. Estão disponíveis os números de um a nove, que devem ser incluídos nos 

círculos existentes nessa figura, de modo que a soma dos números a serem co-

locados nessa “bolas” seja igual a 21, para cada lado desta figura. O triângulo foi 

devidamente preenchido com os números, como na Figura 4. 

Para a formalização matemática, faz-se um arranjo dos elementos a, b, c, d, e, 

f, g, h, i no triângulo acima, sendo esses elementos pertencentes ao conjunto {1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, que são os números apresentados, conforme os dados já mencio-

nados. Veja essa análise na Figura 5.

Figura 4 – Suposto triângulo devidamente preenchido

Fonte: Neves (2010, p. 53).
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Figura 5 – Suposto triângulo admitindo valores para torná-lo mágico

Fonte: Neves (2010, p. 54).

Suponha que a soma dos números (elementos) em cada uma das três linhas 

seja sempre igual a k; k  . Assim, temos um sistema linear, com três equações e 

seis variáveis, ou seja:

a + b + c + d = k     (1)

a + g + i + h = k     (2)

d + e + f + g = k     (3)

Fazendo (1) + (2) + (3), temos:

2 (a + d + g) + (b + c + e + f + h + i) = 3k   (4)

Mas, 2 (a + d + g) + (b + c + e + f + h + i) = 1 + 2 + 3 + ...+ 9 = 6. 15/2 = 45, tal que 

(b + c + e + f + h + i) = 45 - (a + c + e)   (5)

Substituindo (5) em (4), obtém-se:

2 (a + d + g) + 45 - (a + d + g) = 3k ↔ a + d + g = 3k - 45 

↔ a + d + g = 3(k - 15)   (6)

Mas, a + d + g  1 + 2 + 3 + 4 = 10, de modo que 3(k - 15)  10 ↔ k  18,33333... 

Observe que temos uma dízima periódica (número racional). Mas, para este tra-

balho, a adição realizada é de números naturais, então, os valores assumidos por 

são: k  19. Por outro lado, a + d + g  6 + 7 + 8 + 9 = 30, de modo que 3(k - 15) 

 15 ↔ k  25. Esses são os únicos valores possíveis para k, ou seja, existem sete 

triângulos mágicos, cuja soma dos elementos do conjunto {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} é 

i

d

b

c

a

h

f ge

{
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19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Considerando essas possibilidades e substituindo em (6) 

e (4), segue que:

(b + c + e + f + h + i) + 2 (3k - 45) = 3k ↔ b + c + e + f + h + i = 3 (30 - k)          (7)

Fazendo k = 19, ..., 25 em (6), pode obter-se a + d + g igual a 19, 20, 21, 22, 

23, 24 e 25, respectivamente. Analogamente, para esses mesmos valores de k na 

expressão (7), é possível obter b + c + e + f + h + i igual a 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, 

respectivamente. Essa ordem é importante, pois k = 19, temos o par (19,27), ou 

seja, a soma dos elementos dos vértices do triângulo é igual a 19. Dessa forma, há 

algumas possibilidades, dentre elas:

1 + 8 + 9 = 2 + 7 + 9 = 3 + 6 + 9 = 3 + 7 + 8 = 4 + 5 + 9 = 4 + 6 + 8 = 27.

Assim, há sete representações para um triângulo mágico, em que a soma é 21, 

segundo suas propriedades. Diante de todas as possibilidades, a primeira é: a = 3,  

d = 6 e g = 9, então, a soma dos elementos interiores aos lados é igual a 27, distri-

buídos na seguinte forma: b = 8, c = 4, e = 1, f = 5, h = 7 e i = 2. Observe que se b = 

4, c = 8, e = 5, f = 1, h = 2 e i = 7, não há formação de um novo triângulo mágico, já 

que os valores dos vértices continuam os mesmos. 

Já a segunda possibilidade, é a = 3, d = 7 e g = 8  b = 9, c = 2, e = 1, f = 5, h = 6 

e i = 4. 

As outras possibilidades podem ser desenvolvidas em outro momento.

Análise Praxeológica

Considerando os saberes matemáticos desenvolvidos e apropriados na aplica-

ção dessa situação de jogo, analisamos as práticas relativas à construção das hipó-

teses dos jogos. Os estudantes devem calcular os possíveis valores para a constante 

mágica e determinar a soma dos valores correspondentes às linhas do suposto tri-

ângulo, conforme a visualização da Figura 4. A técnica (τ) que deve ser apresentada 

pelos estudantes é composta por: método empírico, contagem direta da soma dos 

números que representam os lados do suposto triângulo, visualização da regulari-

dade das somas dos números presentes nas bolas do suposto triângulo e resolução 

do sistema linear. Na tecnologia (θ) adotada pelos estudantes, há uma relação en-
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tre os números em que a soma resulta 21, os diagramas que compõe o tabuleiro, a 

resolução do sistema linear e a aplicação do cálculo da constante mágica. A teoria 

(Θ), que os estudantes devem apresentar para abordarem tal tecnologia (θ), é o 

conjunto de conhecimentos em torno de adição de números naturais e suas pro-

priedades, sistemas lineares e da constante mágica. 

As aplicações matemáticas

O jogo pode ser trabalhado em níveis de construção de conhecimento ma-

temáticos com crianças, adolescentes e adultos, mas inserindo a formalização 

(análise) matemática apenas para estudantes a partir do segundo ano do ensino 

médio. No ensino básico, pode ser trabalhado com regras simples de soma de 

números naturais, iniciando com os números de um a seis, resolvendo proble-

mas mais simples. No processo de ensaio e erro, usando o método empírico, os 

estudantes experimentam para encontrar as prováveis soluções, que podem ser 

verificadas através de uma sistematização das conclusões. De uma maneira mais 

ampla, o jogo pode ser usado para o estabelecimento de estratégias de adição de 

números naturais, como a contagem e suas propriedades e raciocínio. Assim, os 

estudantes têm oportunidade de experimentar uma das mais importantes formas 

de raciocínio matemático, resolvendo tanto problemas bem simples, como este 

jogo, quanto problemas mais complexos, aumentando a quantidade de números 

naturais para encontrar a constante mágica.

Resultados finais

Após a formação dos grupos, o objetivo dos estudantes foi mobilizar conhe-

cimentos matemáticos para formalizar uma estratégia para representar o grupo. 

Dessa forma, foram descritas as seguintes estratégias:
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Quadro 1 – Quadro referente às estratégias apresentadas pelos estudantes

GRUPOS TIPOS DE EXERCÍCIO (T) TÉCNICA (τ)
TECNOLOGIA 

(θ)
TEORIA(Θ)

9

Somaram os números entre 

um e nove, resultando em 45, 

e usaram a constante mágica, 

que seria 21, multiplicada 

pelo número de lados, 

que são três, resultando 

63. Assim, fizeram . Este 

resultado determinou a soma 

dos números localizados 

nos “vértices” do triângulo. 

Concluíram descrevendo as 

possíveis somas para os lados, 

observando os números pares 

e ímpares.

Método 

empírico. 

Combinação 

de pares e 

ímpares para o 

preenchimento 

das bolas, 

sabendo que 

a constante 

mágica é 21.

Tabuleiro com 

um triângulo 

com quatro 

“bolas”

Conjunto de 

conhecimentos 

sobre adição 

de números 

naturais e suas 

propriedades, 

Sistemas Lineares 

e Constante 

Mágica.

2,3,4,5,6, 

7, e 8 

Os números 3, 6 e 9 devem 

ser agrupados nos vértices do 

triângulo.

Método 

empírico.

10

Os números 3, 6 e 9 devem 

ser agrupados nos vértices do 

triângulo. Os demais números 

foram agrupados usando a 

técnica do Método Empírico 

(escreveu-se cada número 

como a soma de números 

sem repeti-los).

Método 

empírico. 

1
Não conseguiram conjecturar 

sobre o tipo de exercício.

Método 

empírico.

Fonte: Neves (2010, p. 82-91).

No primeiro momento da situação, todos os grupos tentaram resolvê-la pelo 

método empírico, tentando “transpor” os números de qualquer forma, ou seja, de 

forma aleatória. Mas, através das observações e das discussões dos integrantes de 

cada grupo, eles conseguiram visualizar o tipo de exercício (T) presente na situa-
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ção matemática. A técnica apresentada pelos estudantes foi o método empírico, 

de forma que em nenhum momento foi criada uma construção matemática que 

justificasse a resolução desse tipo de exercício (T), ou seja, o conhecimento cien-

tífico não foi privilegiado. Em momento algum os estudantes abordaram como 

tecnologia (θ) para a resolução desse problema, a resolução do sistema linear e a 

aplicação do cálculo da constante mágica, ou argumentaram sobre as proprieda-

des da operação aditiva, ou seja, não mobilizaram o conjunto de conhecimentos 

sobre sistema linear e operações aditivas – a teoria (Θ) –, uma vez que insistiram 

em usar apenas a transposição dos números para determinar a constante mágica. 

Considerações finais
A pesquisa com jogos teve como vertente o pensamento de que é mais per-

tinente ensinar os conteúdos de Matemática diferentemente da maneira tradicio-

nal, uma vez que este método procura explorar as situações com os estudantes, 

favorecendo o processo de abstração e de construção do saber matemático. Dessa 

forma, a análise dos resultados mostrou que se deve repensar a forma como as 

atividades com jogos são aplicadas em sala de aula, pois, na maioria dos casos ana-

lisados nesta pesquisa, foi constatado, nas estratégias construídas pelos estudantes, 

que o conhecimento matemático é deixado em segundo plano.

Os estudantes mobilizaram uma série de conhecimentos não formais, dentre 

os quais a Matemática não aparece contemplada, apenas o conhecimento do sen-

so comum, o empirismo. Os estudantes não conseguiram fazer um trabalho com 

situações de jogos com perspectivas de aprendizagem, visto que eles demonstra-

ram que não têm propriedade sobre os conhecimentos matemáticos para resolver 

a situação proposta. Isto foi verificado quando os grupos não conseguiram forma-

lizar uma estratégia vencedora, ou seja, uma estratégia em que sempre possam 

finalizar o jogo. Sendo assim, os estudantes trataram o jogo de forma pessoal e 

lúdica, como “jogo pelo jogo”. 

Os estudantes deveriam mobilizar conceitos matemáticos que estão agregados 

às suas realidades, já que são estudantes de graduação em Matemática, possibili-

tando a apropriação de saberes matemáticos. Dessa forma, as instituições de en-

sino, na formação de professores, devem priorizar seus estudantes para que eles 

mobilizem os conhecimentos que a Matemática fornece face aos jogos.
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Introdução

Apresentamos nesse artigo, parte dos resultados de um estudo cujo objetivo é 

analisar os efeitos de uma proposta de elaboração de problemas matemáticos na 

prática docente de professores que atuam na educação básica. Como parte inicial 

dessa análise, identificamos as representações, dos professores de Matemática que 

estão em um programa de formação continuada para docentes e atuam em escolas 

públicas em uma cidade do interior do estado da Bahia, sobre a prática de elaborar 

problemas e efeitos para suas aulas.

Compreendemos a Formação Continuada (FC) como qualquer tipo de ativida-

de que contribua para o desenvolvimento profissional, realizada após a graduação 

ou após ingresso no exercício do magistério (GATTI, 2010), sendo este último o con-

texto no qual se inserem os professores participantes da investigação. Assumindo 

como perspectivas teóricas a noção de Situações Didáticas, de Brousseau (1986), e 

de Antropologia da Didática (CHEVALLARD, 1999), desenvolvemos um estudo que 

busca aspectos metodológicos da elaboração de problemas matemáticos através 

da utilização de dois instrumentos de coleta de dados: entrevista através de um 

questionário semiestruturado e explicitação (LEBLANC, 2007), e a observação, que 

vem em primeiro plano. O material produzido pelos docentes também se constitui 

como dado a ser analisado. Nas entrevistas, buscamos coletar traços latentes sobre 
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representações dos professores para compreender a situação atual, no que se re-

fere à forma como os docentes elaboram problemas matemáticos para suas aulas. 

No primeiro momento de nosso estudo, identificamos as representações dos 

professores sobre a prática de criar problemas matemáticos e sobre o papel do 

livro didático enquanto espaço de institucionalização para elaboração desses pro-

blemas. 

A segunda etapa constitui-se da confrontação das representações dos pro-

fessores com o material produzido, que consistiu na criação de dois problemas 

matemáticos e a análise de uma aula na qual se aplicaram os problemas. Conse-

quentemente, poderemos analisar o processo transpositivo por meio dos proble-

mas elaborados, ao mesmo tempo em que nos preocupamos na confrontação das 

representações dos professores na utilização desses problemas na sala de aula.

A Teoria das Representações Sociais (TRS), desenvolvida por Serge Moscovici 

(1978), subsidia nossa análise no que se refere às representações dos professores, 

à medida que queremos coletar informações a respeito de um grupo social espe-

cífico diante de uma prática que não é tão comum, devido à existência de material 

didático já bem institucionalizado (o livro didático). Na verdade, nossa proposta de 

formação em serviço, que é parte do segundo ciclo dessa investigação, traz uma 

perspectiva teórica ainda pouco abordada nas aulas de Matemática.

Questionamo-nos como dialogam as representações dos professores de Mate-

mática e o conhecimento científico, aquele construído nas academias ou reconhe-

cido pela comunidade científica. Como isso interfere no processo transpositivo? A 

análise praxeológica dos problemas propostos pode tornar esse questionamento 

mais claro. No que se refere ao ensino da Matemática, a Didática Francesa não 

abrirá mão do objeto do saber, por isso nosso olhar voltar-se para o processo em 

que o professor torna o saber ensinável e para como suas representações estão 

imbricadas nesse processo.

É, a escola, um espaço de puro saber científico? Sendo este saber compre-

endido como aquele criado num ambiente que não está diretamente associado 

ao ensino básico. (PAIS, 2011) Se a instituição escola está inserida numa socie-

dade que está permeada de representações sociais, ou conhecimento do senso 

comum (MOSCOVICI, 1978), inferimos que lá não reside apenas o saber científico. 

Essa noção nos conduz a uma das questões que norteiam este estudo, a respeito 

da relação entre uma noção discutida na Didática da Matemática Francesa e as 

representações sociais dos professores: quão fortes são as influências das repre-

sentações sociais no processo transpositivo em aulas de resolução de problemas 
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matemáticos elaborados pelos próprios professores? Apresentamos, nesse artigo, 

alguns elementos que discutem as representações sociais coletadas nas falas e nas 

respostas dos professores investigados sob a perspectiva teórica por nós assumida. 

As representações dos professores

É necessário situar em que perspectiva consideramos as representações dos 

professores nesse artigo. Isso é feito de acordo com a noção de representações 

sociais apresentada por Moscovici (1978), caracterizada como um processo que 

torna a relação, a percepção e o conceito cambiáveis. Pode-se, ainda, dizer que 

esta também representa um fenômeno de produção dinâmica, cotidiana e infor-

mal de conhecimento, ou simplesmente um saber de senso comum e prático que 

se inclina à comunicação, e a compreensão do ambiente sociomaterial e ideal de 

determinados grupos sociais. ( JODELET, 1986)

Podemos compreender também tais representações como sistemas de valores, 

crenças, ideias e práticas sociais que funcionam como fator que estabelece uma or-

dem, que, por sua vez, capacita os indivíduos quanto a orientação e o domínio do 

mundo social, facilitando a comunicação entre os membros de uma comunidade, 

à medida que providenciam-se códigos para classificar os vários aspectos de seu 

mundo. (FLATH; MOSCOVICI, 1983)

Teriam, as criações didáticas, propostas por Chevallard (1992), influência das 

representações sociais dos professores? Pensamos ser um ponto importante bus-

car uma compreensão para tal questão. Tais criações com o objetivo de facilitar 

a aprendizagem têm a característica de utilizar um recurso para o ensino de um 

saber matemático como objeto de ensino em si mesmo, como é o caso dos pro-

dutos notáveis, que atualmente figuram um conteúdo nos livros didáticos e nos 

programas escolares. (PAIS, 2011)

Desse modo, compreendemos as representações sociais como o olhar dos pro-

fessores que estão em formação continuada sobre seu cotidiano, quando são esti-

mulados a criar problemas para usar em suas aulas sobre resolução de problemas.

Souza Filho (1996) ressalta que a abordagem das representações sociais adota 

a Análise de Conteúdo aberta, pretendendo observar o conhecimento informal 

em relação a objetos específicos. Pensando sobre a noção de representações so-

ciais apresentada no campo das criações didáticas, podemos compreender, talvez, 

uma necessidade de encontrar um local e uma função para ferramentas que dão 

suporte ao ensino de objetos matemáticos específicos, que perpassam por crenças 
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e ideais dos professores. O uso constante de tais ferramentas com a finalidade de 

facilitar a aprendizagem possibilita a criação de tal espaço, mas pode acarretar 

consequências na aprendizagem, como os obstáculos didáticos.

O processo transpositivo e a Teoria Antropológica do Didático

Ao tentarmos buscar algum ponto de aproximação em distintas teorias, haja 

vista que a Teoria da Transposição Didática (TTD) não tem cunho psicológico como 

as representações sociais, acreditamos ser pertinente ressaltar a sala de aula como 

um espaço híbrido onde coexistem o conhecimento científico, que passou por um 

processo de transposição, tornando-se saber escolar, e o conhecimento do senso 

comum. Diferente da defesa dos que atuam no campo das representações sociais, 

há uma preocupação maior na Didática da Matemática Francesa com o objeto do 

saber e sua relação com o professor e os estudantes, que constituem o triângulo 

base para pesquisas nessa área (FARIAS, 2010), mas considerando o meio em que 

o estudante está inserido. 

Brousseau (1986) aponta dois tipos de situações, didáticas e adidáticas, que 

tomamos como base para uma ideia de elaboração de problemas matemáticos; 

de qualquer forma, ao elaborar um problema, o professor propõe uma situação 

didática para suas aulas. A TTD, por sua vez, vem discutir as transformações pelas 

quais passa o saber matemático até tornar-se ensinável. 

Vamos, então, com base na proposta de Chevallard (1992), analisar o conheci-

mento científico e o conhecimento do senso comum nas respostas apresentadas nos 

questionários, no que se refere à noção de problemas matemáticos, criação de proble-

mas, problemas contextualizados e a importância da prática de elaborar problemas.

Ainda no âmbito da transposição didática, Chevallard (1992) propôs a discus-

são de uma teoria ecológica do saber, e nesse aspecto buscamos identificar nas 

falas dos professores a ideia que estes têm sobre o habitat e o nicho da criação e 

resolução de problemas matemáticos. O habitat da criação de problemas matemá-

ticos é o local onde este está institucionalizado. Estará, então, a criação de proble-

mas matemáticos, institucionalizada no livro didático? Ou na prática do professor? 

Por seu turno, o nicho é apresentado como a função do objeto em questão no 

habitat em que existe. Diante disso, surge outro questionamento a respeito dessa 

temática: qual o papel da criação de problemas matemáticos nas aulas em que 

professores utilizam a resolução de problemas para abordar um determinado sa-

ber matemático?
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O termo “criação de problemas”, que utilizamos nesse estudo, tem sido traba-

lhado por Malaspina (2013) e gira em torno da importância da elaboração de pro-

blemas matemáticos, processo para além da resolução, e antes mesmo a identifi-

cação de problemas matemáticos para criação de outros. Malaspina (2013) aborda 

a necessidade de elaborar boas perguntas, o que concatena com a ideia de devo-

lução de um problema, a qual Brousseau (1986) destaca uma grande importância, 

por ser a priori uma oportunidade que o professor tem de propiciar situações em 

que os alunos assumam um papel similar ao de um pesquisador. 

Malaspina (2013) também sinaliza que, de uma simples situação, como ter um 

pedaço de arame flexível de 30 cm de comprimento, por exemplo, podem ser cria-

dos problemas que estão além do entorno matemático, ou seja, que trazem uma 

contextualização social. 

No processo de tornar um saber científico ensinável, os problemas matemá-

ticos podem surgir como uma ferramenta que contribuirá com tal tarefa, e, nesse 

sentido, acreditamos ser importante olharmos para esses aspectos também com 

base em outro elemento discutido por Chevallard: a relação entre saber científico 

e saber escolar na prática de criar problemas matemáticos, compreendendo que 

é pela linguagem (códigos e signos) que surge a diferença entre esses dois saberes. 

(PAIS, 2011) 

Chevallard (1992) introduz uma noção que amplia a ideia de transposição di-

dática, que fora antes muito criticada, apontando que o saber matemático organi-

za uma forma particular de conhecimento que é fruto da ação humana, ocorrendo 

em uma instituição, caracterizada, por exemplo, por algo que se ensina. (ALMOU-

LOUD, 2007)

Na Teoria Antropológica do Didático (TAD), são apresentadas quatro noções, 

indicando que toda prática pode ser analisada de diferentes formas em um sistema 

de tarefas bem delineadas (ALMOULOUD, 2007), a saber: tarefa, técnica, tecnologia 

e teoria, formando uma organização praxeológica pontual. Na verdade, devemos 

nos referir a um tipo de tarefa, bem como um tipo de técnica, e esta é entendida 

como a maneira de realizar uma tarefa. Tarefa e técnica constituem o bloco prático 

técnico (saber-fazer), enquanto a tecnologia e a teoria constituem o bloco do saber 

do conjunto de práticas humanas. Essas entidades não são isoladas. O bloco prá-

tico-técnico, por exemplo, não está dissociado de uma justificação, o que significa 

dizer que tal bloco depende de uma tecnologia, que, por sua vez, está associada a 

uma teoria da técnica. Entendemos que uma prática docente pautada nessas qua-

tro noções constitui uma maneira completa de ensinar o saber matemático.
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Nesse contexto, devemos também discutir outra noção apresentada por Che-

vallard, a Relação Institucional. Esta se estabelece entre uma instituição, que cha-

maremos de I, que pode ser um estudante ou um professor, e um objeto O. Essa 

relação depende da posição ocupada por I e O numa instituição, das tarefas que 

as pessoas devem cumprir e de quais técnicas são utilizadas. (ALMOULOUD, 2007)

Conforme aponta Almouloud (2007), podemos falar sobre o ensino de Matemá-

tica no ensino médio, sobre o saber matemático “conceito de funções”, em termos de 

organização praxeológica, no que se refere à questão: como resolver um problema 

sobre o conceito de função? além de, também, em termos de organização local e 

regional, que, respectivamente, referem-se a diferentes tipos de problemas do saber 

em questão, e referindo-se a um setor específico da matemática: funções.

Para Chevallard (1999), as organizações (praxeologias) que se associam a sabe-

res matemáticos são de dois tipos: matemáticas e didáticas. Enquanto a primeira se 

refere à realidade matemática a ser construída na sala de aula, a segunda se refere à 

forma com a qual se dá essa construção. (ALMOULOUD, 2007) Vale ainda ressaltar 

que as praxeologias passam por um processo de envelhecimento, diante disso, se-

gundo Almouloud (2007), Chevallard afirma que, em uma determinada instituição 

I, surgem novas praxeologias, e a passagem de uma instituição a outra (considerada 

instituição de ensino, por exemplo, a escola) caracteriza a transposição didática.

Resultados e Discussão

a) Coleta de dados

Em termos de procedimentos metodológicos, há uma necessidade de compre-

ender a forma como foram elaboradas as explicações cognitivas da realidade vivi-

da e da história pregressa dos participantes. (ARAÚJO, 2008) Para tanto, os dados 

que analisamos foram coletados a partir de dois instrumentos: a entrevista, com 

utilização de um questionário semiestruturado, que se constitui como principal 

procedimento desse processo e serve de base para a análise e a interpretação do 

pesquisador (ARAÚJO, 2008), além de vídeos baseados na entrevista de explicita-

ção, (LEBLANC, 2007) e a observação, com registros em caderno de campo. Foi 

investigado um grupo de 26 professores em curso de formação continuada, no 

município de Itaberaba, Bahia. Além disso, constituem-se também como dados 

para esse estudo os problemas elaborados pelos professores participantes da in-

vestigação e o vídeo da aula de um grupo de três professoras, aplicando, numa 

classe de primeira série do ensino médio, os problemas por elas elaborados.
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Pensávamos ser possível coletar traços latentes das representações sociais dos 

professores em relação à noção sobre a criação de problemas através do ques-

tionário. Mas este precisava ser complementado pela entrevista de explicitação 

com base na criação de um problema elaborado pelos próprios professores, com 

explicações sobre suas concepções de problemas matemáticos contextualizados 

e a contextualização do saber, que, além do contexto social do estudante, aborda 

o contexto histórico e epistemológico do saber matemático a ser ensinado. (PAIS, 

2011) Não apresentamos a esses professores a perspectiva teórica que assumimos, 

sendo essa nossa pretensão para a segunda etapa da investigação. Desse modo, 

confrontamos as representações sociais dos professores em relação à criação e 

resolução de problemas e analisamos tais dados à luz das situações adidáticas 

(BROUSSEAU, 1986) e da TAD. (CHEVALLARD, 1999)

O contexto social em que se inserem os professores assume, entre estes, uma 

postura de que é preciso uma formação específica (licenciatura) para lecionar Ma-

temática, visto que, entre os professores que cursam esta formação, alguns têm em 

torno de trinta anos de docência. A região é conhecida como produtora de abacaxi 

e alho, mas a atividade do comércio vem complementar o campo da atividade 

econômica deste município. O curso de formação do qual participam os professo-

res investigados funciona numa instituição de ensino superior pública, e as ativi-

dades são desenvolvidas de forma que possam ser conciliadas com suas atividades 

profissionais. Em suas práticas docentes, todos levam crenças da importância do 

ensino da Matemática e de seu papel nesse processo, já entre aquelas, não há con-

senso, e nem poderia. Esses professores já estão finalizando o curso, estando na 

etapa de estágio supervisionado, em séries que não atuam, pois a maioria leciona 

no ensino fundamental. Quando responderam aos questionários e à entrevista, já 

consideramos que existiam representações comuns àquele grupo, pelo fato de já 

terem uma vivência na academia, mas o que se constitui de fato como represen-

tações são os conhecimentos que estes produzem no senso comum. Para análise 

de atividade, apresentamos as tarefas e as técnicas do problema proposto por um 

grupo de três professoras, que mantiveram a ideia que haviam apresentado na 

explicitação do problema.

b) Análise dos resultados

Ao serem perguntados de onde vêm os problemas utilizados nas suas aulas, as 

respostas dos professores aparecem em duas categorias: “do livro didático”, sendo 
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esta a resposta mais comum, e “são criados por adaptação de outros problemas”. 

Chamou-nos atenção a resposta de uma professora que apontou que cria proble-

mas para trabalhar em suas aulas porque os do livro didático não atendem às suas 

expectativas quanto à forma de abordar o conteúdo. Um professor que já leciona 

há 23 anos afirma que, além de utilizar os disponíveis no livro didático, faz adap-

tações e cria novas situações. Na análise das respostas, as representações são em 

torno de que os problemas propostos no livro são pouco úteis, pois não atendem 

às expectativas do professor nem de seus alunos. Mas também há representações 

sobre o livro didático como elemento a ser seguido, pois guia a atividade docente, 

trazendo o que deve ser ensinado, e como conhecimento científico válido. 

Adotamos a perspectiva teórica de criação de problemas matemáticos indica-

da por Malaspina (2013), como processo pelo qual se obtém um novo problema a 

partir de um problema conhecido – uma variação de um problema dado, ou por 

uma situação dada. No entanto, não nos escapa o fato de alguns professores não 

construírem argumento formal sobre a sua prática de identificar problemas e de 

elaborar novos por uma situação dada, sendo que assim o fazem. Por outro lado, 

é no documento produzido por estes docentes que vamos confrontar suas ideias 

expressas no papel e sua prática de elaborar problemas. Os problemas elaborados 

têm um perfil que se assemelha aos propostos nos livros didáticos, mas trazem o 

aspecto do contexto da região, por exemplo, a produção agrícola.

Na questão sobre a prática de criar (elaborar) problemas, alguns professores 

foram fidedignos às suas convicções, informando que não os elaboram porque 

os livros didáticos já dão conta dessa tarefa. Temos também dois grupos bem de-

finidos: os que não fazem elaborações, pois utilizam os problemas existentes no 

livro didático, e os que elaboram a partir dos encontrados nesse material. Mas isso, 

no campo do objeto matemático ensinado, não corresponde necessariamente a 

dizer que os professores não estão intuitivamente, ou mesmo intencionalmente, 

apresentando recursos como objetos matemáticos em si mesmos, mas sim que 

podem incorrer no risco de uma contextualização ingênua do saber matemático, 

aquela em que se perde o foco para o objeto de ensino e em que não se considera 

o processo histórico de produção do saber matemático especifico. A respeito disso, 

percebemos que, nas representações sociais desses professores, na forma em que 

contextualizam o problema, não há perdas a respeito do objeto matemático. 

Sobre um espaço para criação de problemas no livro didático utilizado em suas 

aulas, não há consenso se há ou não tal habitat institucionalizado. (CHEVALLARD, 

1999) Vale ressaltar que não utilizamos o termo habitat na questão, pois daria pis-
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tas do referencial teórico que utilizamos em nossa pesquisa. Mas nos chamaram 

atenção algumas respostas que destacavam a importância do livro didático para 

elaboração de problemas matemáticos para serem aplicados nas aulas. Identifica-

mos três categorias: “não há um espaço para isso”, “encontro esse local para cria-

ção” e “outras repostas”, que fugiram ao foco da questão. Cerca de dois terços dos 

professores disseram que não há um espaço para criar problemas matemáticos no 

material didático.

Nossa preocupação a respeito dessa institucionalização de um habitat para 

criação de problemas no livro didático vem de uma lacuna identificada por Farias 

(2010) na prática de professores de Matemática, a qual chamou de “vazio didático”. 

Nesse sentido, se não há a institucionalização dessa prática de elaborar proble-

mas dentre as tarefas pedagógicas do professor, se constitui tal vazio. Além disso, 

as aulas de Matemática tendem a ser guiadas pelos livros didáticos adotados nas 

escolas, sendo que os estilos dos livros certamente influenciam a prática tanto dos 

professores como dos aprendizes em sala de aula. (MEDEIROS, 2001) Isto implica 

em elaborações de problemas que apresentem situações matemáticas rotineiras, 

exercícios de fixação, deixando de lado a busca da criatividade pelo aluno.

No item que pretende coletar traços das representações sobre qual momen-

to da aula é mais indicado o uso de um problema (inicio, meio ou final da aula), 

as categorias já surgiram na própria questão. Mais da metade dos entrevistados 

acreditam que iniciar a aula com um problema é uma dinâmica mais “eficaz”, pois 

o estudante entra em contato com o conteúdo em situações do cotidiano. Depois 

aparecem os que indicam que, a depender do objetivo, se define o momento do 

trabalho com problemas. Queríamos, com tal questão, coletar as representações 

dos professores que se aproximavam do que Brousseau propôs ao discutir as situ-

ações adidáticas. 

Sendo, no início, a situação proposta pelo professor para ensinar o objeto ma-

temático, esta pode ser adidática ou didática, dependendo do desafio que será 

proposto ao estudante e do papel do objeto matemático no problema proposto, 

além da relação professor e estudante. Mas não identificamos, nessa fase, mais 

detalhes sobre a postura do professor ao propor tais problemas, pois não acompa-

nhamos o uso desses problemas nas aulas dos professores.

Alguns professores usam o termo “construir o conhecimento” quando se refe-

rem ao uso de problemas para iniciar a aula de Matemática. Essas representações 

revelam um traço de estratégias construtivistas, entretanto não revela se o que se 

deseja fazer refere-se às formas de “equilibração” da teoria piagetiana e se, de for-
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ma mais específica, estão referindo-se aos conflitos cognitivos. Os que apontaram 

que um problema pode ser utilizado em qualquer momento da aula, mas, para 

apresentar um conteúdo, seria conveniente usá-lo no início, buscam implicita-

mente confrontar as concepções prévias dos estudantes com relação ao objeto 

matemático e ao conceito que será ensinado, mas não revelam detalhes de como 

se dá o desenvolvimento desse processo de construção do conhecimento dos es-

tudantes a partir dessa estratégia.

Partindo para a análise dos problemas criados pelos professores, e preocupa-

dos em não realiza-la de forma muito superficial, propomos uma entrevista ba-

seada na técnica de explicitação (LEBLANC, 2007) para coletarmos os objetivos e, 

especialmente, identificarmos o que ficou implícito nas respostas do instrumento 

e nos documentos (problemas elaborados). Nesse caso, queríamos analisar esse 

material com base nas representações sociais dos professores e nos aspectos da 

TAD (CHEVALLARD, 1999), propostos para o ensino dos saberes matemáticos, das 

operações com conjuntos e do conceito de funções, que relacionavam-se ao pro-

blema elaborado por esses professores.

No item que perguntava sobre o que não pode faltar em um problema, as ca-

tegorias foram: “contextualização”, “informações claras e precisas” e “desafio para 

o aluno”. Mais da metade dos professores apontaram que a contextualização é 

um item imprescindível para a criação de problemas. Dessa forma, confrontan-

do os problemas elaborados com a resposta ao questionário, tentamos identificar 

se a contextualização a qual se referem traz elementos do cotidiano do aluno, se 

deixa em segundo plano os objetos matemáticos e se traz o processo histórico da 

construção do conhecimento científico e do saber escolar, associados ao cotidiano 

dos estudantes. É possível perceber nas explicitações dos problemas que estavam 

ligeiramente inspirados na descrição das quatro fases da resolução de problemas 

(compreender o problema, buscar uma situação semelhante, planejar a solução e 

checar a resposta), baseadas na proposta de Polya (1995).

Ao explicitarem o que ficou implícito nos materiais elaborados, os professores 

referem-se ao mesmo como “situações-problema” ou “problemas”, o que, em ter-

mos semânticos, reflete que, em outra etapa da investigação, essa questão precisa 

ser discutida na formação em serviço para a construção de problemas matemáti-

cos, à luz da perspectiva teórica que adotamos ou de outra que subsidie a discus-

são semântica. 

Os professores apontam, ainda, que conseguiram criar problemas contextua-

lizados. Entretanto, por terem elaborado problemas para o objeto “teoria de con-
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juntos” e “operações”, utilizaram uma estrutura presente nos problemas propostos 

no livro didático. Significa que, mesmo ao elaborar um problema a partir do con-

texto social dos estudantes, como o caso que aborda a produção de alho e feijão, 

típicos na região onde esses professores lecionam, tais problemas seguem a mes-

ma estrutura de organização do enunciado daqueles propostos no livro didático. 

O que, de fato, acreditam que seja criar problemas? Quais cuidados são tomados 

na prática de elaboração de novos problemas? Um maior número de professores 

pesquisados aponta a necessidade de contextualizar problemas matemáticos rea-

lizando uma abordagem de situações vivenciadas pelos estudantes. Dessa forma, 

as representações sobre criar problemas podem ser entendidas por criarem enun-

ciados que tragam o contexto social dos estudantes, mas que, além disso, sigam os 

padrões do livro didático, encarando tais elaborações como situações-problemas.

Nas representações sociais dos professores sobre criar problemas, o ato de 

contextualiza-los (social do aluno) é um desafio, é algo que requer um reconhe-

cimento detalhado da turma, dessa forma, estes não veem a viabilidade de tal 

perspectiva em turmas em que tenham contato recente, como em situações de 

estágio supervisionado. Não identificamos traços das representações que revelem 

uma noção de contextualização epistemológica, que, por sua vez, vai envolver a 

abordagem do contexto das transformações pelas quais passou o saber e agregar 

a abordagem do cotidiano do estudante. Assim, sendo uma proposta de descon-

textualizar e recontextualizar o saber (desafios epistemológicos), esta não fica clara 

como parte do cotidiano desses estudantes. 

Analisamos também a tarefa em uma aula de resolução de problemas sobre 

teoria de conjuntos e conceito de função como relação entre duas grandezas, 

proposta conjuntamente por três professoras, que consta da transcrição do ví-

deo da aula, parte do protocolo de pesquisa, registrada por momentos, atores 

e descrição da ação ou transcrição da fala. As professoras, que denominaremos 

P1, P2 e P3, atuam em turmas do ensino fundamental, assumindo a regência da 

disciplina Matemática. A atividade a que nos referimos foi aplicada em uma tur-

ma do primeiro ano do ensino médio no município de Ibitiara. A classe tinha 22 

alunos, na idade/série considerada regular. A professora regente dessa classe não 

participou da atividade. 

As professoras que propuseram a aula, denominada por elas de “oficina de 

resolução de problemas”, iniciaram a oficina se apresentando e explicando aos es-

tudantes o propósito dessa atividade, entretanto, não apresentando os objetivos 

da mesma. Os problemas propostos já haviam sido enunciados no momento de 
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uma entrevista de explicitação apresentada por P1, P2 e P3, cujo objetivo era a co-

leta de informações sobre as representações dessas professoras sobre problemas 

matemáticos, resolução de problemas, contextualização desses e efeitos sobre suas 

práticas docentes. As atividades foram entregues aos estudantes, que as conside-

ravam prova, chegando a surgir tal indicação por parte deles, sendo orientados a 

responderem individualmente e depois socializarem a resolução para o grupo. 

Apresentamos no quadro seguinte as tarefas e técnicas do primeiro problema 

da atividade proposta, sobre os saberes “conceito de função” e “domínio e imagem 

de funções”, que se referem a uma organização local. O Problema 1 da atividade 

proposta foi o seguinte

• Pedro trabalha em uma loja de sapatos femininos na cidade de Novo Horizonte 

e recebe um salário fixo mensal de R$ 2800,00 e mais uma comissão de R$ 5,00 

por cada par de sapatos vendidos. No mês de janeiro, comemorou-se o aniver-

sário da cidade com uma grande festa e, por conta disso, Pedro conseguiu boas 

vendas e recebeu um salário de R$ 4300,00. Quantos pares de sapatos ele ven-

deu? E quanto receberia de salário se tivesse vendido o dobro do que vendeu? 

Quadro 1 – Organização matemática da aula sobre conceito de função – Tarefas e 

Técnicas

Tarefa (T) Técnicas (τ)

T1: Calcular quantidade de pares de sapato. τ1: Escrever e resolver a equação 2800+5p = 

4300.

T2: Calcular o salário do vendedor, se o 

mesmo vendesse o dobro da quantidade de 

sapatos, quando seu salário é R$ 4300,00.

τ2: Utilizar a equação 2800+5p = 4300.

Substituir a incógnita p por 600.

Fonte: Protocolo de pesquisa.

As técnicas apresentadas no Quadro 1 são as institucionalizadas por P1, após 

socialização das técnicas apresentadas pelos estudantes. O estudante, que é in-

dicado em nosso protocolo de pesquisa como E8, é o primeiro a apresentar sua 

proposta de resolução. Abaixo, segue a fala de E8:
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“Eu comecei descobrindo quanto aumentou o salário dele, ele recebia 2800 mensal-
mente, e ele teve um aumento por comissão de 5 reais por cada par de sapato e na 
festa né? ele recebeu 4300 e vê quanto aumentou de 2800 para 4300, deu 1500 daí ...”

E8 foi interrompido por outra estudante:

“diminui 4300 por 2800 e divide por 5 dá 300 pares.”

P1 escrevia no quadro o que estava sendo dito pelos estudantes, mas já fazia a 

institucionalização e validava as estratégias dos estudantes parcialmente, à medida 

que escrevia tais estratégias em linguagem algébrica.

E8 continuou:

“... e 5 vezes 300 dá 1500.”

E8 afirmava isso para reforçar que sua estratégia era válida.

A professora, após escrever no quadro a equação 2800+5p = 4300, chamava 

atenção dos estudantes sobre o fato de estarem trabalhando com uma função:

“vejam como eu vou fazer agora, esse p...é em função de p . Seria a comissão dele em 

função do salário. O salário que ele recebe está em função da comissão.” 

Quanto à segunda parte do problema, P1 solicita aos estudantes que expli-

citem como procederam para resolver, perguntando qual o salário do vendedor 

se ele dobrasse a quantidade de sapatos vendidos. Prontamente, E8 apresenta a 

técnica utilizada, conforme trecho transcrito abaixo:

“é só pegar mais 1500 e somar com 4300 que dá 5800.”

Outra estudante, E10, informa que fez de outra maneira, descrito a seguir:

“eu botei assim, coloquei 4300 mais 3000.”

P1 intervém, mostrando no quadro que os valores encontrados por E8 e E10 

são diferentes, chama atenção que está correto dobrar o valor 1500, entretanto 

este deve ser somado com 2800, e não com 4300, que representa o salário do 

vendedor ao vender 300 pares de sapatos. A institucionalização é feita no quadro 

conforme expressão mostrada no Quadro 1. 

Nessa aula, P1 e P2 não utilizam outros registros de representação para insti-

tucionalizar o saber matemático em questão, mas, analisando o protocolo de in-

vestigação, inferimos que, em primeiro plano, é priorizado o domínio algébrico, e 

em segundo plano, o domínio numérico. Por outro lado, os estudantes priorizam o 
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domínio numérico para dar conta da resolução do problema proposto. Visualiza-

mos a constituição de um vazio didático (FARIAS, 2010) na situação apresentada, à 

medida que, na sua organização didática, não foi contemplado o uso de diferentes 

domínios matemáticos; essa questão necessitaria de um estudo específico.

Segundo Almouloud (2007), em relação à organização didática da aula, pode-

mos identificar alguns momentos, noção introduzida por Chevallard (1999), valen-

do ressaltar que o momento não assume uma dimensão multidimensional e não 

necessariamente cronológica. Dentre esses momentos, dois são considerados de 

extrema importância: o da institucionalização, que pudemos identificar nas descri-

ções apresentadas acima das falas de estudantes e professor, e o da avaliação, que 

vai permitir ao professor tomar por objeto de estudo as soluções dos estudantes, 

sendo este momento não abarcado nesse estudo.

Surgem questões decorrentes da análise da aula, no que se refere às tarefas e 

às técnicas propostas. São estas, respectivamente, bem elaboradas e identificadas 

e imprescindíveis para a resolução do problema? Esse questionamento daria conta 

do bloco prático-técnico, enquanto analisar se os argumentos utilizados na resolu-

ção para uso de técnicas específicas e se os resultados tecnológicos produzem no-

vas técnicas para resolver novas tarefas (SADDO, 2007) refere-se ao bloco do saber. 

Não aprofundamos a análise desse último bloco. As reflexões sobre a elaboração 

de tarefas e técnicas a serem utilizadas consta de outra etapa de nossa investigação, 

que abrangerá uma proposta de formação em serviço e estudo dos impactos dessa 

formação no processo de ensino e de aprendizagem. 

Considerações finais

Identificamos uma maior necessidade de discutir a questão semântica do en-

tendimento dos professores sobre problemas e situações problemas, mas tal dis-

cussão extrapola a primeira etapa dessa investigação. Sabemos que os professores 

não abandonarão as concepções sobre o que é um problema matemático e qual 

seu papel nas aulas de matemática, e não é essa nossa intenção, mas pensamos 

que é importante conhecer outros elementos que permitem uma análise a priori 

da situação que será trabalhada em sala. Além disso, reconhecer o potencial das 

criações didáticas a ponto de tornarem-se objetos do saber em si mesmo conduz 

a reflexões sobre a responsabilidade de abordar e apresentar o saber matemático, 

em especial quando elaboramos um problema. 
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Como a escola é um espaço híbrido do saber, pensamos ser importante tam-

bém evidenciar as tensões entre as representações dos professores e os saberes 

científico e escolar, sem necessariamente fazer juízo de valor, já que estes estarão 

presentes no mesmo espaço, na mesma instituição onde convivem as linguagens, 

códigos e signos desses distintos saberes. 

Quando nos reportamos aos problemas inseridos em contextos da realidade 

do estudante, inferimos que estes tendem a expressar um misto de linguagem do 

dia a dia e linguagem matemática e nos questionamos até que ponto o conceito 

matemático é aprendido pelo aluno. Dessa forma, está posto um desafio para o 

professor ao elaborar problemas matemáticos e trabalhar com tais problemas nas 

aulas: considerar os conhecimentos prévios, mas propiciar situações em que o es-

tudante avance em direção a outras formas de pensar sobre o conceito matemá-

tico ensinado. 
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Em busca de ecologias para a Lei 10639/03: 
uma análise institucional em livros didáticos 

de História do sexto ano

Rosiléia Santana da Silva
Luiz Márcio Santos Farias

Introdução

Ao longo da história da Educação brasileira, mudanças nos currículos e no en-

sino vêm se tornando frequentes, a fim de acompanhar as transformações e res-

ponder às necessidades vigentes na sociedade, em decorrência de questões sociais, 

políticas e econômicas. Essas mudanças deixam evidente que grupos sociais posi-

cionam-se e tencionam a fim de conquistar um perfil educacional justo e equâni-

me, que dê visibilidade positiva a todas as camadas inseridas na sociedade brasilei-

ra. Ki-Zerbo1 (1982, p. 21) nos deixa claro que “[...] a história da humanidade é uma 

tomada de consciência histórica” diante do que se vivencia no seu tempo histórico. 

Sendo assim, o ensino de História, seu currículo e a própria Educação brasileira 

estão inseridos nesse contexto de mudanças, acompanhando as reconstruções nos 

setores políticos, sociais, econômicos, culturais e ideológicos momentâneos.

Um dos objetivos da História, segundo os Parâmetros Curriculares de História 

(BRASIL, 1998, p. 43) é tornar os estudantes capazes de valorizarem os direitos dos 

cidadãos para o fortalecimento da democracia e o mantimento do respeito às dife-

renças e às lutas contra as desigualdades. Esse fomento é possibilitado quando são 

introduzidos, nos espaços educacionais, valores e (re)conhecimentos das pluralidades 

socioculturais, econômicas e políticas através das experiências humanas e de suas me-

mórias, não só numa perspectiva local, regional, nacional, mas também internacional.

1 Historiador e político de Burkina Faso. Foi membro do Comitê Científico para a elaboração da coleção 
“História Geral da África” pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO), em oito volumes, e diretor do primeiro: Méthodologie et préhistorie africaine, lançado em 1981.
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Essas múltiplas memórias e experiências devem considerar igualmente, a partir 

das diferenças, todas aquelas populações que contribuíram, e contribuem, para a 

formação histórica e sociocultural de um país. Nora (1993 apud MONTEIRO, 2009) 

nos esclarece que “memória” é uma vida sempre carregada de grupos sociais em 

permanente evolução, enraizada no concreto, nos gestos, nas imagens, nos obje-

tos. A memória, para a tradição africana, segundo Queiroz (2013, p. 6), é reconsti-

tuída em acontecimentos, utilizando o tempo presente a fim de não minimamente 

recordar, mas trazê-la para o conhecimento no presente. Desta maneira, os estu-

dantes devem conhecer, identificar e respeitar memórias e saberes – coletivos e/

ou individuais – que foram e são construídos cotidianamente no seu contexto e na 

sua dinâmica social. 

É nesse processo de construção que movimentos sociais negros e segmentos 

lutam, há décadas, em prol da construção, participação e inserção efetiva no 

fazer e exercer Educação, para que novas escritas, novos olhares, novas ações 

e posicionamentos sejam presentes e positivados na produção de materiais di-

dáticos para o ensino, principalmente de História, e para que a visibilidade das 

histórias dos povos africanos e de seus descendentes na diáspora seja ressigni-

ficada e possa contribuir, positivamente, no preenchimento de lacunas que os 

direcionam enquanto sujeitos sociais, atores de sua história e interventores nos 

espaços que pertenciam e pertencem, desprendendo-se de posturas discrimina-

tórias e preconceituosas.

Como se sentir pertencido, inserido e visto diante de uma produção intelectual 

que não lhe representa, não lhe evidencia, não lhe reconhece? Muitos questiona-

mentos como esse foram e vêm sendo feitos ao longo das trajetórias e lutas dos refe-

ridos segmentos sociais. As Políticas Públicas (Decreto n.º 4228/02)2 podem ser con-

sideradas, de alguma maneira, como um conjuntos de ações alcançadas em resposta 

a tais questionamentos e à gama de urgência nos diversos setores da sociedade. A lei 

10639/033 é uma dessas ações afirmativas acontecidas diante desse contexto.

Esta lei prevê a obrigatoriedade do ensino da “História e Cultura Afro-brasi-

leira e dos Povos Africanos” nos currículos dos estabelecimentos de ensino fun-

2 Fica instituído, no âmbito da Administração Pública Federal, o Programa Nacional de Ações Afirmativas, 
sancionado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso.

3 Sancionada em janeiro de 2003. Foi um dos primeiros atos, sancionar um projeto de lei de autoria dos 
deputados federais Ester Grossi (professora do Rio Grande do Sul) e de Ben-Hur Ferreira (membro do 
movimento negro de Mato Grosso), ambos do mesmo partido do então presidente. A lei foi alterada 
pela Lei 11.645, em março de 2008, que acrescenta a obrigatoriedade da inclusão de temáticas relativas 
à história das populações indígenas brasileiras.
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damental e médio, públicos e particulares do país. Sua aplicabilidade é uma das 

ações das políticas públicas pensadas e promovidas na perspectiva de combater 

as práticas racistas e discriminatórias, ainda tão recorrentes nos espaços esco-

lares. Ela propõe um ensino que dê visibilidade àqueles/as que historicamente 

foram excluídos e reforça, por conseguinte, uma luta antirracista em prol das 

relações igualitárias.

Apesar das conquistas alcançadas após a sua implementação, mesmo com os 

significativos avanços registrados há mais de uma década, ainda assim, há muito 

que ser respondido, assistido e atendido nos setores educacionais. Muitos intelec-

tuais e especialistas da educação discutem sobre os obstáculos, percursos e restri-

ções que ainda se apresentam diante da sua efetividade em salas de aula, devido 

às efetivas lacunas existentes. A historiadora Malavota (2014) nos traz exemplos 

citados por especialistas que configuram nas lacunas em salas de aula. Segundo 

eles, “[...] é necessário aumentar as pesquisas sobre a História, incentivar novas pu-

blicações e traduções, introduzir disciplinas específicas nas licenciaturas, ofertar 

cursos de pós-graduação e, sem sombra de dúvida, modificar os livros didáticos”4 
e aumentar o número de formação de pessoal qualificado, para tentar reduzir sig-

nificativamente as lacunas efetivas existentes. (MALAVOTA, 2014, p. 4, grifo nosso)

O ponto principal de questionamento da nossa análise inicial, onde este tra-

balho se insere , vai além do que está sendo produzindo ao longo desses onze 

anos. Mas como o que está sendo produzido está sendo também transposto e 

sistematizado didaticamente nas salas de aula, se, no processo transpositivo feito 

pelos professores, eles não encontrarem ecologias no saber a ensinar referências 

para que possam alicerçar e construir suas práticas, eles se verão diante de um va-

zio didático? De acordo com Farias (2010), quando os professores não encontram 

no “saber a ensinar” referências, nem uma ecologia para que eles possam alicerçar 

e construir suas práticas, a ausência de determinados saberes imprime fragilidade 

aos trabalhos desenvolvidos pelos professores, o que os impossibilita de executar 

determinados elementos nas suas práticas.

Se formos optar pela seleção de conteúdos, como organiza-los para diminuir, 

ou mesmo sanar, esse vazio didático? Como garantir um trabalho sobre o mes-

mo, em consonância com a Lei 10639/03, com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura 

4 A pretensão do nosso trabalho é, diante dos conteúdos existentes, ampliar saberes que considerem 
significativas as histórias e culturas dos povos africanos e da diáspora.
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Afro-Brasileira e Africana?5 Ao considerar o processo transpositivo do Ensino de 

História, Silva e Farias (2013) salientam que se fazem necessários trabalhos que 

priorizem a solidificação de tais propostas nos espaços escolares.

Os percursos pela Teoria Antropológica do Didático

Há décadas, historiadores brasileiros debatem sobre a apropriação e aplicação 

do conceito da Didática da História no país. Segundo Saddi (2010), no Brasil, não 

há um conceito definido sobre a Didática da História, mas há alguns “termos de 

conceito” para situar-nos. Como a Didática preocupa-se com o processo de ensino 

e aprendizagem, na História ela não é diferente, “preocupa-se com o modo como 

os professores devem ensinar História nas salas de aula”. É nesse contexto que se 

insere nosso trabalho no campo da Didática, mais especificamente na Didática em 

História, onde nos apoiaremos nos aportes teóricos de Yves Chevallard (1999) para 

desenvolver nossa proposta.

Chevallard (1999) nos indica que a didática das ciências, como todas as didá-

ticas, inscreve-se no campo da antropologia social, ou seja, no campo do estudo 

do homem. A Teoria Antropológica do Didático (TAD), por exemplo, nos possibilita 

propor praxeologias completas que contribuam para uma melhor sistematização 

da organização didática diante de um problema didático.

As organizações praxeológicas definirão nosso objeto de estudo a partir das 

práticas desenvolvidas em sala de aula, após a busca de ecologias que considerem 

a Lei 10639/03. De acordo com Henriques, Attie e Farias (2007, p. 13), a noção de 

organização praxeológica e a noção de relação institucional proporcionam, a partir 

de um estudo ecológico dos livros didáticos e de programas de cursos, ferramentas 

que podem permitir que se respondam às questões de pesquisa que se colocam 

nessa conjuntura.

Segundo Chevallard (1999), qualquer ação humana pode ser analisada num 

sistema que ele nomeou “Praxeologia” ou “Organização Praxeológica”, já que a 

mesma estuda as práticas institucionais relativas a um objeto do saber e, em parti-

cular, as práticas sociais. Neste âmbito, um estudo ecológico dos saberes nos livros 

didáticos do sexto ano de História e de seus respectivos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), como também da Lei 10639/03 e suas diretrizes, pode contribuir 

na modelização das respostas do desafio de “como ensinar”.

5 Ver em: CONAD (2004).
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Adentraremos no campo do estudo do homem através do processo de ensino 

e aprendizagem no sexto ano do ensino fundamental, na disciplina de História, na 

perspectiva de se compreender sobre o presente e refletir sobre o passado para 

lidar com o futuro. Portanto, as contribuições vigentes na Lei 10.639/03 (BRASIL, 

2003) precisam tornar-se um objeto institucional a ser ensinado, existente e (re) 

conhecido no ensino de História, a fim de legitimar sua importância. Sendo assim, 

faremos uma breve análise a fim de buscar e/ou identificar ecologias para a Lei 

10639/03. 

Análise Institucional em livros didáticos de História do sexto 
ano: em busca de ecologia

Segundo Henriques, Nagamine e Nagamine (2012 apud Santos, 2013, p. 19), 

a “Análise Institucional” estuda elementos institucionais a partir de inquietações e/

ou questões levantadas pelo professor/pesquisador. O que proporciona a seguinte 

observação é o questionamento feito ao interrogar como possibilitar uma propos-

ta didática para o ensino de História que efetivamente considere a Lei 10639/03. 

Henriques, Nagamine e Nagamine (2012 apud Santos, 2013) elaboram um quadro 

considerando os seguintes os elementos institucionais:

 

Figura 1 – Elementos constituídos de uma instituição

Fonte: Santos (2013, p. 8).

Na nossa análise específica, examinaremos o livro didático do ensino de Histó-

ria no sexto ano enquanto uma instituição e as contribuições históricas e culturais 

africanas e afro-brasileiras enquanto objetos do saber. Segundo as Diretrizes Curri-

culares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-brasileira e Africana, o conteúdo programático deve incluir 

o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura 
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negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contri-

buição do povo negro nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história 

do Brasil. (CONAD, 2004, p. 11) Perceber e confrontar a presença ou a ausência dos 

conteúdos estabelecidos pelas determinações da lei no ensino de História do sexto 

ano nos direciona à Análise Institucional de dois livros didáticos. Um foi elencado a 

partir das escolhas de professores, que consideram os critérios estabelecidos pelo 

Programa Nacional de Livros Didáticos (PNLD), de 2014. O outro, em análise, é um 

material de divulgação da editora Scipione, sendo que ambos estão presentes em 

escolas públicas. 

Nossas análises são feitas a partir de critérios estabelecidos por Henriques, Attie 

e Farias (2007, p. 12), que nos explicam que, numa relação institucional e pessoal, 

um instrumento (I) existe para uma pessoa (X) se existe uma relação denotada R(X, 

I), da pessoa ao instrumento (I), e a relação pessoal de (X) a (O), denotada R(X,O), 

que determina a maneira como X reconhece O. Nesse caso, falamos da relação 

pessoal ao objeto de estudo utilizando o instrumento (I), denotada R[X,(I,O)].

No nosso estudo, X são os professores, a instituição (I) é o livro didático de His-

tória do sexto Ano, O é um objeto do saber que considera a Lei 10639/03, “História 

Oral: fonte histórica primordial para a continuidade humana”, e i é o ensino de 

História e as Contribuições Africanas e Afro-brasileiras. Mais adiante, procuramos 

estudar as relações de X com O por mediação de i. Nesse estudo, nos questiona-

mos sobre as lacunas, sobre as contribuições referidas, cabendo nas ausências de 

ecologias para a Lei 10639/03 a inserção de praxeologias, para auxiliar na prática 

do professor de História do sexto ano, que consideram a História da África e as 

contribuições dos povos africanos no Brasil. Henriques, Attie e Farias (2007) ainda 

nos ressalvam que, se o ensino e a aprendizagem de O [oralidade: fonte não escrita, 

primeira fonte histórica] e o instrumento i [Ensino de História e as Contribuições 

Africanas e Afro-brasileiras] encontram-se em I [Livro Didático de História do 6º 

Ano], e nesse encontro há intenções de I que se traduzem por práticas existentes 

nessa instituição, através de técnicas instrumentais de i ou de técnicas tradicionais 

utilizadas para se trabalhar com O, então, podemos falar da “relação institucional” e 

“pessoal” a um “instrumento” i. (HENRIQUES; ATTIE; FARIAS, 2007) O estudo que se 

faz em torno da relação institucional e pessoal faz parte da análise das práticas, tão 

importante nas pesquisas em Didática, onde a mesma visa estudar os fenômenos 

que emergem no processo de ensino-aprendizagem. A Análise Institucional nos 

permite identificar as condições e exigências que determinam, nessa instituição, as 

relações institucionais e pessoais a objetos do saber, em particular os objetos his-
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tóricos, as organizações ou praxeologias desses objetos que intervém no processo 

de ensino-aprendizagem.

Como fora referido acima, a escolha foi de dois Livros Didáticos (LD) de Histó-

ria do sexto ano. Eles foram selecionados em duas escolas6 de instâncias diferentes 

– uma estadual e outra municipal –, ambas do estado da Bahia. O LD de divulgação 

da editora Scipione não é utilizado atualmente em sala de aula, entretanto ele é re-

ferência para possíveis consultas de estudantes que recorrerem à biblioteca da es-

cola. Já o outro LD é utilizado por algumas turmas do sexto ano da escola estadual. 

Os autores Henriques, Nagamine e Nagamine (2012 apud SANTOS, 2013) 

aconselham analisar os LD’s de maneira bastante prática e esclarecedora. Os mes-

mos fazem uma estrutura de análise composta por três partes: estrutura organi-

zacional global; estrutura organizacional regional e estrutura organizacional local, 

como esclarece o quadro abaixo: 

Figura 2 – Estruturas organizacionais do livro didático

Fonte: Henriques, Nagamine e Nagamine (2012 apud SANTOS, 2013, p. 23).

A partir dos critérios orientados pelos autores, foram feitas divisões organiza-

cionais da seguinte maneira:

Livro I: MELLO, Leonel Itaussu de A. Construindo Consciências: história, 5ª sé-

rie/ Leonel Itaussu de Mello & Luís César Amad Costa. – [ Material de Divulgação] 

1ª Ed. – São Paulo: Scipione, 2006.

Livro II – MARINO, Denise Mattos. História: 6º Ano/ Denise Mattos Marino e 

Léo Stampacchio. [Manual do Professor] 4ª Ed. São Paulo: IBEP, 2012.

6 O nome das escolas não foi citado, com a finalidade de preservá-las.
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A estrutura global faz um apanhado geral das divisões, páginas e composições 

do material. No livro denominado “Livro I”, Mello é uma referência adotada por 

uma escola municipal. Ele é composto por suas 272 páginas, contando com a As-

sessoria Pedagógica subdividido em: Apresentação, Conheça seu Livro, Sumário 

e dezenove capítulos: Introdução à História, O mais longo capítulo da História, O 

Egito Antigo, A Mesopotâmia, Os Fenícios, Os Persas, A Índia Antiga, A China An-

tiga, A Grécia Antiga, A Grécia Clássica, O império de Alexandre e a Cultura grega, 

Roma – das origens à crise da República –, O Império romano, O legado do Império 

Romano, O Império Bizantino, O Império Islâmico, A igreja e o Império Carolíngio, 

O sistema feudal, Glossário, Sugestão para o Aluno e Bibliografia. A extensão da se-

ção intitulada “Assessoria Pedagógica” está dividida em: Apresentação da coleção, 

Para o Professor, Sugestões para desenvolver o conteúdo e Bibliografia.

Na estrutura organizacional regional do Livro I, Henriques, Nagamine e Naga-

mine (2012 apud SANTOS, 2013) anunciam que a mesma nos permite evidenciar 

os objetos de estudo tratados em um determinado capítulo do livro em análise. 

Essa estrutura foca nas seções, divisões e teorizações dessas seções. Podemos con-

sidera-las, essas seções, como os eixos temáticos em História, cada um com suas 

especificidades e contextualizações históricas.

Assim, referindo-nos ao capítulo inicial, Introdução à História, buscamos iden-

tificar ecologias para a Lei 10639/03 a partir dos princípios históricos e da recons-

trução do passado através das fontes históricas. O Capítulo I do Livro I está subdi-

vidido em: Estudar o passado, entender o presente, Tudo começou com os gregos, 

A reconstrução do passado, Afinal, quem faz a História?, O fato e a interpretação, 

Em busca do tempo perdido, Transformando datas em séculos, O Ocidente vê o 

mundo diferente?, As datas são importantes? e Atividades. 

Ao observar a afirmativa no LD, os autores fazem as referidas considerações 

defendendo que, antes da civilização grega, não havia história enquanto ciência, 

o que se prolonga até o início do século XIX, quando historiadores institucionali-

zam essa área de estudo enquanto ciência. (MOSCATELI, 2004) Ainda que a fonte 

documental seja a base científica, tomando como pressuposto dos autores, tal afir-

mação desconsidera o legado da história narrativa, tão presente nas construções 

históricas não ocidentais, que serve também de subsídio para a escrita histórica. 

No LD, Mello (2006, p. 11, grifo nosso) nos comprova tal auxílio quando narra que 

“Heródoto, o ‘pai da História’, viajou por lugares diferentes, como Egito, Mesopotâ-

mia [...] Nessas viagens, procurou ouvir pessoas que testemunharam acontecimentos 
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verídicos em suas regiões. [...] Registrou suas memórias. [...] Escreveu também uma 

narrativa sobre as guerras [...]”.

Não é objetivo deste trabalho discutir legitimidade e sobreposição das me-

todologias de uma sobre a outra. Entretanto, é válido e importante mostrar, nos 

LD’s, a importância que ambas têm ao longo da presença humana nos diferentes 

tempos históricos, nas mais diversas localidades, compreendendo que a História 

como narrativa está presente na historia oral, e esta está presente nas sociedades 

mais antigas e milenares da humanidade, como é perceptível ligeiramente na ci-

tação acima.

Na estrutura organizacional local do Livro I, é feita uma análise mais específica 

dos assuntos temáticos apresentados na estrutura regional, propondo exercícios, 

sequências didáticas, textos para o desenvolvimento e sistematização do assunto 

pretendido. É a partir desse território que buscamos ecologias que considerem a 

referida lei. Segundo Chevallard (1999), as organizações praxeológicas nos pos-

sibilitarão estudar as “práticas institucionais” relativas a um objeto do saber, no 

caso, as práticas em História. Ao buscar ecologias dos saberes para a Lei 10639/03 

e suas diretrizes, proporemos praxeologias completas – na organização local do 

LD – através dos quatro pilares da praxeologia para se tornarem completas. São 

elas: as teorias e tecnologias, tipos de tarefas e tipos de exercícios que permitirão a 

descrição e o estudo das condições de realização.

No item do capítulo intitulado “A Reconstrução do Passado”, ecologia que 

aborda Fontes Históricas, a única referência que se faz sobre a História Africana 

está presente numa imagem sobre os hieróglifos egípcios, sendo que nenhuma 

outra forma de exploração positiva se apresenta.

A História é a memória de uma população, e as fontes históricas contribuem 

para a construção e registro da História. A História Oral, por exemplo, enquanto 

fonte histórica matriz da humanidade, não encontra nenhuma ecologia que a le-

gitime. As tradições faladas nas civilizações antigas eram de número significativo, 

ainda que houvesse a escrita. Como parafraseia Vansina (1982) em artigo, “Seria um 

erro reduzir a civilização da palavra falada simplesmente a uma negativa, ‘ausência 

do escrever’, e perpetuar o desdém inato dos letrados pelos iletrados”.

Ainda na estrutura local, a seção das Atividades está subdividida em: Refletindo 

sobre o texto, Quem viveu conta a História, Em síntese, Conexão com o presente 

e Ponto de Vista. Nessa seara, é feita uma análise mais específica dos assuntos te-

máticos, apresentados na estrutura regional, o que nos possibilita observar de que 

maneira as abordagens e as distribuições de atividades estão sendo apresentadas. 
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Elencamos na nossa análise a “História Oral: fonte histórica primordial para a con-

tinuidade humana” enquanto objeto do saber, na abordagem proposta.

Pensando o LD no território baiano, por exemplo, qual a contribuição dessa 

fonte histórica nas micro-histórias dessa localidade? Analisando o livro didático 

no capítulo sobre fonte histórica, qual seu papel e a sua influência no trabalho do 

professor? Como poderia ser trabalhado? Quais efeitos do conceito na noosfera7 

na prática do professor? Qual a sua função local? Tais questionamentos nos impul-

sionam a buscar ecologias.

Figura 3 – Livro Didático 1

Fonte: Mello (2006, p. 20).

O quadro de atividades acima nos revela a ausência de referência a saberes 

oriundos das populações africanas e afro-brasileiras, o que pode contribuir para o 

seu desconhecimento ou mesmo para a desconsideração da sua existência. Sendo 

assim, como nos afirma Farias (2010), um objeto do saber, como por exemplo, a 

Lei 10639/2003, existirá na medida em que uma pessoa (um professor ou um es-

tudante) ou uma instituição (ensino de História no sexto ano) o reconheça como 

existente. Isso pode acontecer ao localizar ecologias que o identifiquem nos LD’s.

Partindo para a análise do Livro II, de Marino, referência de uma unidade esco-

lar estadual, as suas páginas correspondem à um total de 144, mais a extensão de 

62 páginas do Manual do Professor. Apresenta Sumário e mais quatro unidades, se-

guindo as respectivas denominações: Terra à vista, Terra à venda; Arte do trabalho, 

Arte da vida; Tecnologias: o espírito da coisa! e Guerreiros do tempo e do espaço, 

7 Chevallard tomou emprestado de Teilhard de Chardin o termo “noosfera” para designar o conjunto de 
lugares, de instâncias, onde se passam as trocas entre o sistema de ensino e o seu meio.
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além de Glossário e Referências Bibliográficas. O Manual do Professor está dividido 

em: Considerações sobre a estrutura do Livro do Aluno, Considerações Gerais so-

bre o formato e uso no manual do professor, Pressupostos teórico-metodológicos, 

Considerações sobre avaliação, Ficha 1, Ficha 2, Organograma do Livro de 6º Ano 

e Unidades do livro de 6º Ano. 

Na estrutura organizacional regional do Livro II, centralizamos nossa análise 

no Capítulo I por ser a parte introdutória e de contextualização do conceito, da 

importância e dos auxiliares da História, assim como das fontes de pesquisa que 

servem de subsídio à escrita da história.

O capítulo foi subdividido em: Para começo de conversa, acompanhado da 

Atividade 1; A verdade está lá fora, com subtemas – A conquista do espaço, O papel 

da imaginação, Missão Terra e Missão América, acompanhado das atividades dois, 

três, quatro e cinco; A conquista da Terra, com subtemas – Caminhar é preciso, 

Criando raízes, Das sementes de marte, O paraíso na terra alagada, Reis no paraíso, 

Guerreiros e Comerciantes; Novos Caminhos, acompanhado das atividades seis, 

sete, oito, nove e 10; A divisão das terras, com subtemas – De volta ao paraíso, 

Terras de águas sagradas, Patrícios e Cavaleiros, Era uma vez um condado, acompa-

nhado das atividades 11,12,13,14 e 15; Reconstruindo, acompanhado da atividade 

16 e Continuando a aprender: com livros, com a internet e com filmes.

A unidade, como relata no livro, trata do tema Expansão do ser humano pelo 

planeta e relações de propriedade da terra. É observado que as abordagens refe-

rentes às contribuições africanas, ainda que referendado, poderiam ser muito mais 

exploradas. Principalmente no que se direciona às fontes históricas, que, no geral, 

são pouco evidenciadas. Segundo o artigo 3º das Diretrizes Curriculares Nacionais, 

a educação das relações étnico-raciais e o estudo de História e da Cultura Africana 

e afro-brasileira serão desenvolvidos por meio de conteúdos, competências, atitu-

des e valores a serem estabelecidos pelas instituições de ensino e seus professores, 

com o apoio e supervisão dos sistemas de ensino, entidades mantenedoras e co-

ordenações pedagógicas. (CONAD, 2004, p. 11) Sendo assim, a relação pessoal de 

uma pessoa a um objeto de saber só pode ser estabelecida quando a pessoa entra 

na instituição onde existe esse objeto. A ausência de determinados saberes pode 

nos levar a questionar: que tipos de análise farão se não reconhecem os elementos 

institucionais? As abordagens utilizadas para o ensino de determinados conteúdos 

contribuem na construção da pluralidade das identidades sociais e na preserva-

ção das memórias? O conhecimento procede de uma transposição do saber, e são 
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estes saberes que controlam, organizam e delimitam as aulas, influenciando na 

forma como os professores devem planejar as suas abordagens.

Na estrutura organizacional local do Livro II, há uma subdivisão das propos-

tas de atividades a partir dos subtemas expostos. As sequências didáticas trazem 

conteúdos contextualizando o passado e o presente do homem sobre a Terra, en-

tretanto não deixam claro aos iniciantes do sexto ano quais recursos possibilitarão 

perceber essa presença humana ontem e hoje. Monteiro (2009) enfatiza que a se-

leção de conteúdos tem relação direta com a memória que ajudamos a constituir. 

E esses recursos são as fontes históricas enquanto vestígios deixados pelos homens 

ao longo da sua trajetória. 

Considerações Finais

A proposta deste trabalho faz parte de um estudo maior em andamento; 

devido a isso, as etapas apresentadas verificam uma situação pontual e não tão 

aprofundada. A discussão aqui feita é em torno de elementos institucionais, deno-

minados Análise Institucional, que nos possibilitam perceber de alguma maneira 

os fenômenos que emergem no processo de ensino e aprendizagem, ou seja, no 

processo didático. Essa é a natureza do nosso trabalho. 

A pretensão inicial do trabalho é contribuir para que os saberes presentes na 

Lei 10.639/03 e nas suas Diretrizes tornem-se um objeto institucional nos conteú-

dos dos LD’s e, consequentemente, no ensino de História do sexto ano. Justifica-se, 

portanto, a necessidade de se encontrarem ecologias que considerem a Lei e ga-

rantam suas praxeologias completas com a finalidade do seu (re)conhecimento, le-

gitimação e utilidade. Ao analisar os dois LD’s, de maneira pontual, podem-se cap-

tar as lacunas existentes, o que culmina numa prática de ensino e numa produção 

de conhecimento histórico acerca da temática muitas vezes carregada de estigmas, 

estereótipos, descontextualização, sendo, por vezes, romanceadas. Portanto, per-

passar as produções de caráter acadêmico e compreender “como ensinar”, “o que 

ensinar”, “por que esse conteúdo, e não aquele”, ou seja, tornar estas dúvidas, didá-

ticas nas salas de aula, é um grande desafio que ainda caminha lado a lado com os 

professores do ensino básico na disciplina de História. 
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O PIBID Matemática e o seu papel na 
formação inicial de professores
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Introdução

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), em seu 

subprojeto de Matemática, conta com trinta e seis bolsistas da Universidade Es-

tadual de Feira de Santana (UEFS), que devem cumprir uma carga horária de doze 

horas semanais, e ainda com seis professores supervisores licenciados em Mate-

mática, com dedicação de oito horas semanais. Três desses últimos1 são autoras do 

presente relato de experiência e regentes nas seguintes unidades de ensino esta-

dual: Colégio Estadual Governador Luiz Viana Filho, Colégio Modelo Luís Eduardo 

Magalhães e Colégio Estadual Carmen Andrade Lima. Estas unidades foram sele-

cionadas por conta de sua atuação junto à Universidade através do acolhimento de 

estagiários, por aderirem aos Programas das Secretarias e do Ministério da Educa-

ção e pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

O principal objetivo do PIBID é favorecer o desenvolvimento das competências 

e habilidades relativas à ação docente, através da iniciação dos futuros professores 

de Matemática no ambiente escolar, estimulando sua permanência na docência e 

promovendo sua participação em experiências que sejam articuladas com as rea-

lidades locais das escolas participantes, propiciando o diálogo que deve acontecer 

entre a UEFS e a educação básica. A possibilidade de concretização do PIBID acon-

tece graças ao financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) e à participação e êxito da UEFS desde o edital/PIBID 2009. 

1 Cabe registrar que as autoras do relato são licenciadas em Matemática também pela UEFS.
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A experiência de ser bolsista PIBID propicia aos graduandos uma 
aproximação com a vivência da escolha profissional que eles futura-
mente exercerão, o que pode desencadear uma melhoria na qualida-
de do ensino das instituições participantes. As ações propostas pelo 
PIBID possibilitam o desenvolvimento de novas metodologias para a 
prática da ação docente, no intuito de proporcionar uma reflexão a 
respeito da prática pedagógica e do papel da Escola Básica como um 
local propício para a realização de pesquisa científica. (SILVA; SOUZA; 
CORDEIRO, 2011)

Os futuros professores, ao se relacionarem com a prática, poderão aprimorar a 

atividade de ensino que haviam organizado, se considerarmos que, no processo de 

organização deste ensino, estavam imersos no suporte teórico-conceitual que fun-

damenta o conteúdo a ser ensinado. Caso contrário, nossa análise sobre a prática 

irá incorrer puramente aos ativismos, os quais não garantem o desenvolvimento e 

a apropriação conceitual desejada para a formação do gênero humano. 

Dessa maneira, o processo formativo inicial do docente deve ser compreen-

dido como o momento de problematização da prática pedagógica e um lugar de 

produção de conhecimento. Assim, ela não deve acontecer sem uma articulação 

com os saberes teóricos. Como destaca Saviani (1996), a teoria exprime interesses, 

objetivos e finalidades. Neste sentido, ela não é apenas retratadora ou constatadora 

do existente, é também orientadora de uma ação que permita mudar a realidade. 

Desse modo, nesse trabalho, elencaremos algumas contribuições do PIBID/

UEFS para o processo formativo dos futuros professores de Matemática.

Percurso formativo dos bolsistas: implicações do PIBID

As ações desenvolvidas nas escolas, propostas pelo PIBID/Matemática, estão 

imbuídas em tornar o processo de ensino e aprendizagem da Matemática mais 

significativo e contextualizado, de maneira que os estudantes a percebam como 

uma ciência de grande relevância social, pois, conforme os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) (BRASIL, 1998, p. 19), o ensino específico da área de Matemática 

é um componente importante para a construção da cidadania, na medida em que 

a sociedade se utiliza, cada vez mais, de conhecimentos científicos e recursos tec-

nológicos, dos quais os cidadãos devem se apropriar. 

Atuar nesse contexto requer do futuro professor de Matemática novas posturas 

metodológicas, que somente poderão ser assumidas a partir da definição clara da 

função que a Matemática desempenha no rol das disciplinas do currículo escolar. 
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Diante do exposto, destacaremos algumas ações propostas pelo projeto, dentre 

elas: o auxílio-professor e a oferta de oficinas para os alunos do programa Ressig-

nificando a Aprendizagem; o curso de reforço; o tira-dúvidas; os cursos de nive-

lamento e a exposição de jogos didáticos, todas elas desenvolvidas pelos bolsistas 

sob orientação dos professores-supervisores. 

• O auxílio-professor e a participação no Ressignificando a Aprendizagem: mo-

mento de troca com os docentes da instituição. 

O auxílio-professor acontece como um aparato pedagógico ao docente, no 

qual o bolsista oferece uma contribuição didática inovadora para ser inserida no 

trabalho de sala de aula do professor. Essa inserção é feita, claro, com o conheci-

mento e consentimento desse profissional, pois percebe-se que alguns professores 

da educação básica ainda sentem dificuldades em trabalhar novas propostas me-

todológicas para conseguir promover um ensino-aprendizagem de qualidade, que 

resulte em participação, interesse e prazer em aprender a Matemática.

Essa interação possibilita que os bolsistas estabeleçam uma relação de con-

fiança com o professor da turma a qual está prestando o auxílio. Nesse trabalho de 

parceria, eles acompanham o conteúdo exposto a cada semana e, assim, podem 

propor algumas intervenções de maneira consciente e produtiva na prática de en-

sino desenvolvida por esse professor. Atuando em sala de aula, o bolsista aprende 

com a prática e promove mudanças no seu próprio trabalho, podendo contribuir 

com a atuação do professor regente e construir junto com ele sua própria forma-

ção. Segundo Freire (2000, p. 25), “[...] quem ensina aprende ao ensinar, e quem 

aprende ensina ao aprender”.

Essa nova metodologia de trabalho pode ser seguida e reproduzida na pos-

teridade, já que os professores das unidades de ensino têm a oportunidade de 

ser multiplicadores da mesma, gerando uma mudança que contemple cada vez 

mais estudantes, pois essa se constitui uma mudança de prática metodológica, que 

perpetuará vinculada à vontade de execução dos docentes da instituição. Os bol-

sistas, por sua vez, com o desenvolvimento desse trabalho, constituem uma nova 

maneira de pensar a prática docente, de forma mais significativa e dinâmica, o que 

provavelmente, contribuirá na sua formação para a docência.

No corrente ano, implementamos uma ação de auxílio aos docentes do proje-

to Ressignificando a Aprendizagem. O objetivo desse programa, oferecido pela Se-

cretaria de Educação do Estado da Bahia, é minimizar os problemas decorrentes do 
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grande número de jovens que apresentam distorção série/idade matriculados na 

rede, uma iniciativa direcionada aos alunos acima de 15 anos que ainda não con-

cluíram as séries finais do ensino fundamental. Para ministrar aulas nessas turmas, 

um professor efetivo assume uma classe e trabalha utilizando recursos didáticos, 

como vídeo-aulas e módulos com conteúdos referentes às disciplinas básicas do 

currículo escolar.

 Porém, uma questão que se tornou visível nessa proposta educacional foi o 

fato do professor de uma determinada disciplina ter que trabalhar com todos os 

componentes curriculares e, nesse caso, quando este professor não é de Mate-

mática, ele acaba por enfrentar certa dificuldade2 para ensinar os conteúdos da 

disciplina. Foi justamente por conta dessa realidade que as supervisoras do PIBID 

(das escolas aqui citadas) desvelaram a possibilidade desse docente trabalhar em 

parceria com os bolsistas de Matemática. Desta forma, esses bolsistas, que, reafir-

mando, são estudantes do curso de licenciatura em Matemática, em processo de 

formação inicial, desenvolvem as atividades pedagógicas nas turmas, auxiliando o 

professor regente a ministrar as aulas dessa importante área do currículo escolar, a 

partir das orientações do professor supervisor.

O que se pretende com a prática dessa ação é que os alunos tenham a opor-

tunidade de aprender da melhor forma possível os conteúdos de Matemática, 

considerados fundamentais para o seu desenvolvimento educacional e progressão 

nos estudos posteriores. Pois é sabido que, quando o professor tem dificuldade ou 

pouco conhecimento sobre determinado conteúdo, ele evita ensiná-lo, assim, a in-

segurança de alguns professores em trabalhar com o programa de Matemática po-

deria comprometer o estudo dos alunos em relação aos conteúdos da disciplina. 

Por outro lado, os bolsistas do PIBID têm a oportunidade de participar de uma 

experiência de ensino inovadora, discutir propostas pedagógicas e refletir sobre 

os desafios inerentes ao trabalho docente, particularmente no caso desse público 

específico, que apresenta um histórico de repetência e falta de interesse pelos es-

tudos. Os principais desafios por eles enfrentados são: conseguir despertar o inte-

resse desses jovens em relação aos estudos, recuperar a autoestima deles e fazê-los 

aprender de forma significativa, de modo que possam prosseguir com êxito no 

seu processo de escolarização. Tudo isso certamente soma experiências positivas e 

desafiadoras à formação dos licenciandos, além de proporcionar aos professores 

2 Fato citado por alguns professores que assumiram turmas do referido projeto e que, por isso, mostra-
ram--se receptivos à ação e à contribuição do PIBID. 
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regentes dessas turmas a oportunidade de também aprender3 os conteúdos de 

Matemática, uma vez que eles permanecem nas aulas, participando e trocando 

informações com os alunos e bolsistas sobre os conteúdos discutidos e podendo 

inclusive repensar a sua prática a partir da interação e troca de conhecimentos com 

os bolsistas.

O futuro desse modelo de ensino não é possível prever; discutir sua eficácia 

também não é a proposta desse relato. O que cabe ressaltar é a oportunidade que 

o PIBID oferece aos bolsistas de ter uma formação inicial de qualidade e baseada 

não apenas nos aspectos teóricos, tão importantes para a formação acadêmica e 

atuação profissional, mas, principalmente, a oportunidade de aprender na prática, 

com experiências enriquecedoras, como eles próprios relataram e afirmaram ser 

de grande valia. 

• O curso de reforço: momento de troca com os discentes da instituição

O curso de reforço é voltado para sanar as dúvidas do conteúdo que o aluno 

está vendo durante o ano. Os bolsistas responsáveis por esse curso reforçam o 

aprendizado praticado durante a aula. Eles se dedicam a um atendimento mais 

pessoal e direcionado ao conhecimento que ainda não foi assimilado pelo estu-

dante. 

Esse curso tem por objetivo a aprendizagem dos educandos em nível de de-

sigualdade com o ritmo da turma, consolidando e ampliando os conhecimentos, 

enriquecendo as experiências culturais e sociais para, assim, ajudá-los a vencer os 

obstáculos presentes em sua aprendizagem.

Para que o reforço escolar tenha êxito, é necessário bastante cuidado com o 

planejamento, a definição de metas, a escolha de alternativas envolvendo os edu-

candos e, principalmente, a união de pais, escola e comunidade, para, assim, ser 

uma ação conjunta. O reforço foi inserido no plano pedagógico das escolas através 

da presença do PIBID, sendo oferecido no contraturno das aulas, para que o edu-

cando seja estimulado a aprender de forma diferenciada.

Nas atividades de reforço escolar, é possível desenvolver um conjunto de ações 

que proporcione o interesse dos alunos pelo novo, dando, assim, um sentido ao 

3 Fato testemunhado por alguns professores que se mostraram gratos e satisfeitos com a parceria de 
trabalho com o PIBID.
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que se aprende, fazendo com que as atividades aconteçam de forma contínua e 

estabelecendo uma relação do conteúdo com o cotidiano. 

• O tira-dúvidas: momento desafiador para os bolsistas

O tira-dúvidas é um momento em que os bolsistas desenvolvem a sua aptidão 

em lidar com os desafios trazidos de forma inesperada pelos estudantes das insti-

tuições participantes do PIBID/Matemática. Nesse momento, os alunos recorrem 

aos bolsistas para auxiliá-los na resolução de questões variadas. Esse atendimento 

é direcionado aos alunos de todas as séries oferecidas pelas escolas e acontece no 

turno em que os alunos estão em aula, funcionando como uma injeção de ânimo e 

um momento desafiador para todos os envolvidos. É uma experiência que requer 

o estudo constante dos conteúdos que abarcam os programas de ensino das uni-

dades escolares contempladas com o PIBID. 

É uma oportunidade de aprendizagem, tanto para os estudantes quanto para 

os bolsistas, e um desafio instituído para que estes se superem no quesito sur-

presa, apresentado pelos alunos. Desse modo, os bolsistas precisam estar atentos 

aos conteúdos que estão sendo ministrados nas salas de aula, bem como aos di-

versos tipos de avaliações externas que acontecem na comunidade local, estadual 

e nacional, como por exemplo, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 

Públicas (OBMEP), Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), Avaliação Nacional 

do Rendimento Escolar (PROVA BRASIL) e os diversos vestibulares oferecidos no 

nosso estado e em todo o país.

• O curso de nivelamento: momento especial da elaboração de uma situação di-

dática

O curso de nivelamento aborda temáticas que exploram o aspecto algébrico, 

geométrico e histórico da Matemática. É um curso de curta duração, que utiliza 

recursos multimídia e privilegia a leitura de textos específicos de forma que os par-

ticipantes percebam a Matemática de forma mais contextualizada.

Os temas que estão sendo trabalhados através desse curso são sugeridos pelos 

professores de cada instituição de ensino onde o PIBID é atuante, em reunião de 

Atividade de Classe (AC), levando-se em consideração as dificuldades observadas 

em determinados conteúdos e ainda contemplando alguns outros que não estão 

presentes no currículo escolar. Esses temas se renovam a cada ciclo concluído, 
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abrangendo, assim, uma maior quantidade de conceitos matemáticos e enrique-

cendo o currículo do estudante participante dessa ação. Para fortalecer o reco-

nhecimento da relevância do curso de nivelamento, é oferecido um certificado de 

comprovação da participação e carga horária dos estudantes.

Nesse contexto, concordamos com Brousseau (1996), quando ele defende que, 

para se promover situações de aprendizagem nos alunos, é necessário que o pro-

fessor coloque o aluno frente a situações onde ocorra o desequilíbrio, ou seja, em 

que seus esquemas cognitivos inicialmente não sejam capazes de resolver, mas que 

se articulem com o meio para que favoreçam a aprendizagem.

Acrescente como curso de nivelamento os momentos pontuais e específicos 

em que são realizadas situações didáticas, objetivando preparar os estudantes para 

a prova da OBMEP e as revisões para o ENEM. Momento em que os bolsistas se de-

bruçam na preparação de material específico das avaliações mencionadas acima. 

Através dessa ação, o bolsista ministra os cursos, fato que possibilita a ele par-

ticipar diretamente da escolha e preparação do material utilizado, construir os ins-

trumentos de explanação das informações e ainda refletir sobre a contribuição que 

essa ação traz para os participantes, no sentido de enxergar a Matemática como 

uma ciência rica e plena em suas aplicações.

• Exposição de jogos didáticos: momento lúdico que propicia a interação de do-

centes, estudantes e bolsistas

A exposição de jogos tem como proposta utilizar jogos didáticos como recurso 

didático para abordar alguns conceitos matemáticos, assim como despertar algu-

mas habilidades no processo de ensino aprendizagem. Para desenvolver essa ação, 

os bolsistas se utilizam de um espaço bem frequentado pelos alunos no ambiente 

escolar, na maioria das vezes o pátio da escola, para atraí-los, no momento de 

intervalo das aulas, a fim de apresentar a Matemática de maneira prazerosa e con-

textualizada. 

Para o desenvolvimento dessa ação, nos inspiramos em Borin (1995, p. 38), que 

defende a importância dos jogos em grupo da seguinte maneira: 

Como estratégia de trabalho, escolhemos os jogos em grupo pelo seu 
aspecto lúdico que pode motivar e despertar o interesse do aluno, 
tornando a aprendizagem mais atraente. A partir de erros e acertos e 
da necessidade da análise sobre a eficiência de cada estratégia, cons-
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truída para alcançar a vitória no jogo, estimula-se o desenvolvimento 
do raciocínio reflexivo daqueles que jogam. 

E, desse modo, destacamos os jogos didáticos como um instrumento, em uma 

situação didática, facilitador para o processo de ensino-aprendizagem, pois, se-

gundo Brousseau (1996), na situação didática, o aluno se defronta com situações 

intencionalmente elaboradas pelo professor (não arbitrárias), com a finalidade de 

promover uma ação desse aluno em busca do conhecimento; porém, os alunos 

inicialmente não devem perceber os pressupostos didáticos envolvidos no objeto 

de estudo (o que está sendo ensinado, o que deve ser conhecido ou sabido), a não 

ser pelo êxito de uma tarefa complexa.

Assim, vale destacar a relevância dessa experiência vivida pelos bolsistas para 

a sua atuação docente, pensando em oferecer à sociedade um trabalho que prime 

pela qualidade e que responda aos seus anseios. 

Conclusão

A partir da experiência PIBID, podemos perceber que a parceria entre a uni-

versidade e as escolas de educação básica pode promover à sociedade uma edu-

cação de melhor qualidade. A universidade garante aos profissionais que optam 

pela carreira docente em Matemática a participação em ações, experiências, me-

todologias e práticas inovadoras, articuladas com a realidade local da escola. Os 

licenciandos se tornam multiplicadores da experiência e buscam indicar novas al-

ternativas através do seu trabalho. Os mesmos terão a oportunidade de refletir 

sobre a prática pedagógica por meio de ações de pesquisa e extensão voltadas à 

promoção de ações que propiciem à sociedade um novo olhar sobre a educação.  

Este trabalho abordou a formação pela reflexão sobre a prática pedagógica por 

meio de ações de pesquisa e extensão voltadas à mudança dessa mesma prática. 

Ações desenvolvidas no sentido de atender às necessidades levantadas pelos bol-

sistas, através da comunidade escolar, assim como da prática do professor e, nesse 

sentido, orientadas por questões advindas da atividade de extensão, sendo os seus 

resultados alimentadores de deliberações no âmbito do ensino, da pesquisa e da 

própria extensão. Contribuir com o trabalho de extensão na formação de futuros 

professores privilegia a reflexão sobre a nossa prática e representa uma inversão 

nos moldes tradicionais da investigação, em que os pressupostos são estabelecidos 

previamente a partir de conhecimentos teóricos já definidos. 
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As ações e práticas que o PIBID/Matemática propõe para os estudantes das 

unidades de ensino parceiras estimulam o desenvolvimento da capacidade de re-

alizar pesquisa através da análise e seleção de informações, envolvendo a possibi-

lidade de aprender, criar e formular. É importante perceber a Matemática como 

uma linguagem que pode retratar aspectos da realidade, constituindo-se como 

instrumento de expressão e comunicação para outras ciências.

Para os futuros professores de Matemática, essa percepção acerca da educa-

ção constitui a busca por uma nova metodologia de trabalho. Uma nova forma 

de tratar a ciência Matemática através de práticas que vinculem a significação e 

representação do conhecimento produzido nessa área de ensino.
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Estratégias pedagógicas para inclusão  
de alunos com altas habilidades  

em classes regulares

Gerson Silva Barbosa

Introdução

A contemporaneidade nos remete à necessidade de atender às demandas so-

ciais cada vez mais complexas. A discussão central deste artigo versa sobre a inclu-

são de alunos com altas habilidades/superdotação em classes regulares. O estudo é 

fundamentado em ideias de autores como Renzulli (1985), Guenther (2000), Fleith 

e e Alencar (2007) e Gardner (1995), objetivando discutir sobre as atividades peda-

gógicas que favorecem a inclusão de alunos com indicativos de altas habilidades/

superdotação na sala de aula regular. Como estratégia metodológica, optou-se por 

uma pesquisa qualitativa e exploratória, realizada através de um estudo de caso. 

Os resultados permitem afirmar que as atividades pedagógicas realizadas pelo Nú-

cleo de Atividades de Altas Habilidades e Superdotação (NAAH/S) promovem e 

potencializam o desenvolvimento e a inclusão de indivíduos com altas habilidades, 

entretanto, não ocorre em classes regulares, o que demonstra uma necessidade 

emergente de um trabalho pedagógico voltado para a inclusão dessas pessoas a 

todos os ambientes.

No contexto de mudanças e descobertas aceleradas que vem caracterizando 

o atual momento das nossas sociedades, a convivência e as relações humanas 

enfrentam desafios cada vez mais complexos, que vão desde o respeito e aceita-

ção do multiculturalismo e da diversidade humana ao desenvolvimento de uma 

necessária consciência socioambiental. Este estudo tem como discussão central 

um desses desafios: a inclusão de alunos com altas habilidades/superdotação em 

classes regulares.
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O interesse em pesquisar sobre a inclusão de alunos com altas habilidades/

superdotação nasce da experiência desse pesquisador, adquirida durante três 

anos de atuação na área de educação em uma escola estadual no NAAH/S, com 

alunos que apresentam indicativos de altas habilidades. Nessa vivência, que pos-

sibilitou o contato com professores de escolas regulares, foi possível observar 

que os profissionais da educação, na maioria das vezes, não conseguem perceber 

alunos talentosos com indicativos de altas habilidades/superdotação no universo 

da sala de aula.

Dessa forma, alunos com indicativos de altas habilidades/superdotação têm 

dificuldades de interagir com colegas de sala, bem como de acompanhar todas 

as áreas do conhecimento, sendo essa uma marca quase sempre presente nesses 

indivíduos, de acordo com Guenther (2000). 

A discussão teórica deste trabalho é fundamentada em ideias de estudiosos 

como Renzulli (1985), Guenther (2000), Alencar e Fleith (2007), Gardner (1995), 

Campbell, Campbell e Dickinson (2000), entre outros, que, com suas contribui-

ções científicas nos fazem entender como se dão os processos de identificação 

e auxílio que promovem a inclusão social dos indivíduos com altas capacidades 

em escolas regulares. 

O presente estudo tem como objetivo geral discutir sobre as atividades peda-

gógicas que favorecem a inclusão de alunos com indicativos de altas habilidades/

superdotação na sala de aula regular. Especificamente, busca-se caracterizar os 

educandos com altas habilidades, averiguar os fundamentos das políticas públicas 

que contemplam a inclusão de alunos com altas habilidades/superdotação, inves-

tigar as orientações para inclusão educacional dos alunos com altas habilidades 

e, por fim, refletir sobre as atividades pedagógicas que promovem a inclusão de 

alunos com indicativos de altas habilidades.

A metodologia aplicada para o desenvolvimento desse artigo, quanto à técni-

ca, fundamenta-se em uma pesquisa exploratória e qualitativa, realizada através de 

um estudo de caso. Segundo Gil (1996), o estudo de caso envolve a investigação 

profunda e exaustiva de um (ou poucos) objeto(s), de maneira que se permita o 

seu amplo e detalhado conhecimento. Para realizar a investigação, foram utiliza-

das técnicas padronizadas de coleta de dados, como entrevistas, questionários se-

miestruturados e observação. Estes assumem, em geral, a forma de levantamento 

e visam identificar os fatores que determinaram ou contribuíram para a ocorrência 

dos fenômenos. 
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Para tanto, foi realizada entrevista semiestruturada para investigar se de fato 

os alunos com indicativos de altas habilidades/superdotação têm dificuldades em 

interagir com colegas de sala e de que maneira as práticas pedagógicas contribuem 

para a inclusão destes indivíduos. Assim, foram entrevistados cinco professores e 

dois alunos do NAAH/S no período vespertino. O total de alunos matriculados 

que frequenta o núcleo são sete, entretanto, apenas dois foram autorizados pelos 

responsáveis a participar da entrevista. Todos os professores foram entrevistados, 

além da coordenadora.

A escrita deste artigo esta dividida em cinco seções. Na primeira seção, apre-

sento algumas definições de inteligência que traduzem este conceito e dão base 

para estudos contemporâneos, com visões diferentes. Na segunda seção, trouxe 

os conceitos do psicólogo e professor norte americano Howard Gardner, que 

traz a Teoria das Inteligências Múltiplas, que percebe não uma única, mas sim 

múltiplas inteligências de igual valor para a pessoa humana, concebida como 

um ser pluridimensional. Na terceira seção, apresento uma compreensão de in-

teligências no contexto das altas habilidades/superdotação, a saber, as ideias dos 

educadores Fleith e Alencar (2007) e Guenther (2000), que se voltam ao estudo 

das altas habilidades. 

Nesse sentido, a inteligência é considerada como um conjunto integrado de 

várias capacidades cognitivas, socioemocionais, perceptuais, físicas, fisiológicas e 

até intuitivas, fazendo alusão às ideias propostas por Renzulli e Reis (1997) no seu 

modelo dos três anéis, definindo superdotação como o resultado da interação de 

três fatores: habilidades acima da média, envolvimento com a tarefa e criatividade, 

um dos determinantes na personalidade desses indivíduos.

A quarta seção trata das Políticas Nacionais de Educação na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, em especial a educação do aluno com altas habilidades/su-

perdotação na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/1996, que re-

sultou em ganhos significativos para a educação inclusiva e, particularmente, para 

os alunos com altas habilidades/superdotação no Brasil. A quinta seção trata do 

estudo de caso do NAAH/S, na percepção dos seus atores através de observação 

e entrevistas semiestruturadas em que se constata que a escola regular, na maioria 

das vezes, não consegue perceber alunos talentosos, com indicativos de altas habi-

lidades/superdotação, no universo da sala de aula, como indivíduos que necessi-

tam de atendimento especializado. (BRASIL, 1996)

E, por último, as considerações finais, nas quais argumento ser responsabilida-

de de todos nós que levantamos a bandeira da educação, assumir a responsabili-
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dade de abraçar esta causa, empenhando-nos na construção de uma educação de 

qualidade e que reconheça as reais necessidades do educando com altas habilida-

des/superdotado nas áreas intelectual, social e emocional. (BRASIL, 1996) Assim 

sendo, as escolas deveriam adaptar-se para o atendimento a todos os alunos, inde-

pendentemente de suas condições emocionais, sociais, físicas e intelectuais, inclu-

sive as crianças com altas habilidades/superdotadas. Um novo sentido para esses 

educandos perpassa por um tratamento especializado, por ações pedagógicas que 

contemplem sua inteligência acima da média e suas altas habilidades.

Inteligência humana: evolução e reformulação de conceitos

Apresentar uma síntese histórica sobre a inteligência não é intenção desse ar-

tigo. Compreender, todavia, algum conceito que vem norteando a compreensão 

sobre o que é inteligência humana, sob a luz de autores como Howard Gardner, 

abre caminhos para a aplicabilidade destes conceitos no âmbito educacional, prin-

cipalmente se tratando de educandos com altas habilidades.

Cabe esclarecer que não há uma única percepção de inteligência. Alguns au-

tores, conforme exemplifica Fonseca (1998, p. 14), fundamentam o conceito de 

inteligência em experiências empíricas desenvolvidas ao longo dos anos:

Para autores como Burt, 1943, a inteligência é inata. Para Spearman, 
1927, a inteligência constitui uma habilidade geral, uma função fun-
damental, a que chamou fator geral (fator g). Guilford, 1967, caracte-
riza a inteligência como um cubo de 120 células (operações conteú-
dos e produtos). Noutra linha, Thurstone, 1938, definiu a inteligência 
num esquema de altitude-largura (largamente determinada por uma 
equação entre natura-cultura) e em várias habilidades primárias ten-
do por base uma matriz de correlação, valorizando nomeadamente o 
raciocínio verbal, espacial e numérico, de alguma forma confirmados 
posteriormente pelos trabalhos de Alexander, 1935, e Eysenck, 1939.

Percebe-se que esses autores, na tentativa de trazer uma definição mais abran-

gente e que traduza a inteligência, costumam associá-la a fatores empíricos e es-

quemas ligados a “n” fatores, tais como verbal-educacional, espacial-mecânico e 

numérico, o que, em outra perspectiva, proporcionou o desenvolvimentos de ou-

tras teorias, como as de Gardner, Fonseca, Binet, dentre outros.

Fonseca (1998) afirma que a busca por testes cada vez mais precisos determi-

nou em várias décadas uma visão da inteligência como algo meramente mensu-
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rável e quantificável. Este foi o caso da célebre definição de Binet, que trouxe o 

conceito de que “[...] a inteligência é aquilo que mede o meu teste”. (FONSECA, 

1998, p. 31) Segundo Zazzo (2010), Alfred Binet se interessa em estudar a psicolo-

gia da criança, em particular, a análise das diferenças individuais com relação ao 

patrimônio genético e à educação. Desenvolveu, também, testes de avaliação da 

inteligência e habilidades do indivíduo e criou com grande engenhosidade pro-

cedimentos simples que podiam ser aplicados a estudantes nas escolas primárias. 

Nos seus testes, utilizava papel, lápis, figuras e objetos portáteis. Seu parceiro e bra-

ço direito nas pesquisas, Théodore Simon (1873-1961), desenvolveu as escalas de 

Binet-Simon, nas quais se introduziu o conceito de “idade mental”, que consistem 

em medir a inteligência de crianças.

Binet e Simon (1929) trazem em sua obra Testes para medida do desenvolvimen-

to da inteligência nas crianças uma organização e sistematização de testes volta-

dos para a investigação do grau de inteligência das crianças. Estes procedimentos 

trouxeram para a época, contribuições que permitiam compreender a criança, a 

infância e o seu desenvolvimento, sendo amplamente utilizados por muito tempo 

como o ponto de partida de todo o movimento atual de testes e trazendo à tona 

o conhecimento de um “[...] processo de medida psicológica sem aparelhamento 

complicado”. (BINET; SIMON, 1929, p. 5) O fundamento da descoberta de Binet 

foi a criação de um padrão médio da capacidade média de comportamento de 

indivíduos de um grupo homogêneo, em face de certas e determinadas provas. No 

decorrer do século XX, essa teoria foi alvo de críticas por psicólogos e cientistas, 

que questionavam tanto o modo como a inteligência era medida, quanto o pró-

prio conceito de inteligência contido em tais testes.

Reconhece-se a importância dos estudos de Binet e Simon, entretanto, indaga-

-se a eficácia da escala criada por esses estudiosos em um país de enormes dimen-

sões territoriais e de diversidade humana, como é o caso do Brasil. Se a heteroge-

neidade ética, religiosa, cultural, de estilos e ritmos de aprendizagem caracteriza o 

país, vê-se como pouco eficaz determinar a inteligência de indivíduos essencial-

mente diferentes com base em um padrão médio que estabelece características e 

comportamentos comuns.

Cabe ressaltar que, a despeito das críticas e das perspectivas abertas por 

estudos realizados por pesquisadores como Piaget (1969) e Vygotsky (2007), os 

reflexos dos estudos de Binet e Simon ainda são sentidos na educação. Ao lado 

dessas teorias, percepção e concepção de inteligência vêm ocupando, pouco a 

pouco, mais espaço na educação: a Teoria das Inteligências Múltiplas, formula-
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da por Gardner (1995), particularmente importante para a discussão proposta 

neste artigo.

Inteligências Múltiplas: a teoria de Howard Gardner

O conceito de inteligência proposto por Howard Gardner (1995), psicólogo e 

professor norte americano, tem por base uma teoria revolucionária, que percebe 

não uma única, mas sim múltiplas inteligências de igual valor para a pessoa huma-

na, concebida como um ser pluridimensional. A inteligência é, assim, um conjunto 

de capacidades relativamente independentes, que não pode ser medida por esca-

las estáticas.

Gardner (1995) identificou inicialmente sete diferentes tipos de inteligência: lógi-

co-matemática, linguística, espacial, musical, cinemática, intrapessoal e interpessoal.

A inteligência lógico-matemática, de acordo com Gardner (1995), é a capaci-

dade de confrontar e avaliar objetos e abstrações, de discernir suas relações e prin-

cípios subjacentes, traduzida na habilidade de raciocínio dedutivo e de solucionar 

problemas matemáticos, percebida em cientistas e filósofos, como Stanislaw Ulam, 

Alfred North Whitehead, Henri Poincaré, Albert Einstein, Marie Curie, entre outros. 

A inteligência linguística caracteriza-se por um domínio e gosto especial pelos 

idiomas e pelas palavras e por um desejo em explorá-los. É predominante em poe-

tas, escritores e linguistas, como T. S. Eliot, Noam Chomsky e W. H. Auden.

A inteligência musical, identificável pela habilidade para compor e executar 

padrões musicais, pode estar associada a outras inteligências, como a linguística, 

a espacial ou a corporal-cenestésica. É predominante em compositores, maestros, 

músicos e críticos de música, como, por exemplo, Ludwig van Beethoven, Leonard 

Bernstein, Midori, John Coltrane, Mozart, Maria Callas.

A inteligência espacial expressa-se pela capacidade de compreender o mun-

do visual com precisão, permitindo transformar, modificar percepções e recriar 

experiências visuais, até mesmo sem estímulos físicos. É predominante em arqui-

tetos, artistas, escultores, cartógrafos, navegadores e jogadores de xadrez, como, 

por exemplo, Michelangelo, Frank Lloyd Wright, Garry Kasparov, Louise Nevelson, 

Helen Frankenthaler.

A inteligência corporal-cenestésica traduz-se na maior capacidade de contro-

lar e orquestrar movimentos do corpo. É predominante entre atores e aqueles que 

praticam a dança ou os esportes; por exemplo, Marcel Marceau, Martha Graham, 

Michael Jordan e Pelé.
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A inteligência intrapessoal se expressa na capacidade de se conhecer, estando 

mais desenvolvida em escritores, psicoterapeutas e conselheiros, como, por exem-

plo, Sigmund Freud. Essa inteligência guarda particular relação com os estudos 

de Goleman ([2013?]), que afirma ser o Quociente de Inteligência (QI) apenas um 

dado genético da pessoa humana. Neste caminho, nem sempre as pessoas consi-

deradas com QI elevado seriam bem sucedidas em todas as áreas, sendo até mes-

mo superadas por indivíduos avaliados com QI inferior. O diferencial, na visão de 

Goleman (2013), estaria em aptidões aqui denominadas de inteligência emocional, 

que incluem autocontrole, zelo, persistência e a capacidade automotivação.

A inteligência interpessoal (social) se expressa pela habilidade de entender as 

intenções, motivações e desejos dos outros. Encontra-se mais desenvolvida em po-

líticos, religiosos e professores; por exemplo, o Mahatma Gandhi.

O psicólogo Spearman,1 conceituado na psicologia e na estatística, produziu 

escritos que resultaram em conceitos da inteligência geral, chamado de “g”, mais 

conhecido como “fator g”, elemento importante da inteligência. Na sua concep-

ção, todos os indivíduos apresentam pequenas quantidades desse fator (g), que, de 

alguma maneira, estaria ligado à “energia mental”. 

Spearman afirma, ainda, que a inteligência geral do indivíduo é completada 

por um conjunto de outras inteligências, chamadas de “s”, as chamadas “inteligên-

cias específicas”, classificadas como “capacidades especiais de cada indivíduo”, que, 

para Gardner, são as Inteligências Múltiplas. Esses fatores são conhecidos como 

“Modelo Bifatorial de Inteligência” e constituem uma das avaliações de inteligência 

muito usadas em todo o mundo, conhecida por “Matrizes Progressivas de Raven”.

Mais recentemente, Gardner expandiu seu conceito, acrescentando à lista a 

inteligência naturalista e a inteligência existencial, passando a ter nove inteligên-

cias múltiplas. A naturalista é uma inteligência da contemporaneidade, que, segun-

do Campbell, Campbell e Dickinson (2000, p. 205), foi acrescentada por Howard 

Gardner, que antes a considerava como parte integrante das inteligências lógico-

-matemática e viso-espacial. Esta inteligência traduz-se na sensibilidade para com-

preender e organizar os objetos, fenômenos e padrões da natureza, como reco-

nhecer e classificar plantas, animais, minerais, incluindo rochas e gramíneas, e toda 

a variedade de fauna, flora, meio-ambiente e seus componentes. Já a inteligência 

existencial refere-se à capacidade de refletir e ponderar sobre questões fundamen-

1 Modelos de inteligência. Disponível em: <http://psicologizar.tumblr.com/post/1278678550/modelos-
-de-inteligencia>. Acesso em: 9 out. 2013.
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tais da existência. Seria característica de líderes espirituais e de pensadores filosófi-

cos, como, por exemplo, Jean-Paul Sartre, Soren A. Kierkegaard, Frida Kahlo, Alvin 

Ailey, Margaret Mead, ou o Dalai Lama.

Gardner (1999) percebe que as inteligências múltiplas são poderosas parceiras 

no processo educativo pelo fornecimento de múltiplas representações das ideias 

centrais ou nucleares do tópico. Para fins pedagógicos, qualquer tópico ou tema 

deve apresentar algumas ideias importantes ou centrais. O ensino será considerado 

um êxito na medida em que essas ideias forem compreendidas e se a elas se puder 

recorrer de forma pertinente em novas situações.

Concordando com Fonseca (1998, p. 31), é indiscutível que a teoria de Gard-

ner (1995) apresenta elementos que permitem, particularmente aos educadores, 

questionar os testes que medem a inteligência humana “[...] com base em testes 

estandardizados de papel e lápis ou em testes verbais convencionais de respostas 

reduzidas”. Neste caminho, abre espaço para a necessidade de se propiciar as 

condições na educação formal para o desenvolvimento de habilidades voltadas 

à resolução de problemas, de criação de ações e estratégias e importantes para 

cada comunidade humana.

Inteligências no contexto das altas habilidades/superdotação

Uma constatação, conforme pode ser percebido nas reflexões apresentadas 

neste artigo, que advém dos estudos de Binet é que pode ser precoce atribuir a 

um indivíduo um nível de inteligência elevado ou não, em determinada área, ape-

nas pelo fato de resolver eventos isolados, em intervalos pequenos de tempo. A 

despeito disso, educadores como Fleith e Alencar (2007) e Guenther (2000), que 

se voltam ao estudo das altas habilidades, apoiam o valor prático das abordagens 

sugeridas pela teoria.

Guenther (2000) afirma que inteligência é uma trança de atributos amplamen-

te independentes, social e culturalmente definidos em cada momento histórico. 

Nesse sentido, a inteligência é considerada como um conjunto integrado de várias 

capacidades cognitivas, socioemocionais, perceptuais, físicas, fisiológicas e até in-

tuitivas, funcionando em uma configuração maior, em harmonia com o quadro de 

referência e o posicionamento geral da pessoa.

Para Fleith e Alencar (2007), o conceito de inteligência pode ser entendido a 

partir da definição de altas habilidades/superdotação proposta por Renzulli e Reis 

(1997). Em seu modelo dos três anéis, desenvolveram o conceito de superdota-
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ção definindo como o resultado da interação de três fatores: habilidades acima 

da média, traduzidas na capacidade de utilizar o pensamento abstrato ao receber 

informações, propondo soluções rápidas e contextualizadas; envolvimento com 

a tarefa, que se refere à habilidade de se aplicar várias combinações das habili-

dades gerais a áreas especializadas do desempenho humano e criatividade, um 

dos determinantes na personalidade desses indivíduos. Esses comportamentos são 

dinâmicos, complexos, temporais e envolvem a interação entre as habilidades cog-

nitivas, os tragos de personalidade e o ambiente onde o indivíduo está inserido.

Fleith e Alencar (2007) esclarecem que nem todo indivíduo apresenta os três 

traços apontados por Renzulli e Reis (1997) em uma mesma intensidade. É o con-

junto deles que expressa o seu potencial.

Uma infinidade de características podem estar presentes em indivíduos com 

altas habilidades, tais como curiosidade intelectual, intensa motivação, grandes 

capacidades para demonstrar emoções, habilidade para processar informações 

rapidamente, preocupações éticas e estéticas em tenra idade, pensamento inde-

pendente, habilidade de autoavaliação, dentre outras, as quais podem apresentar 

implicações negativas e positivas. Nem sempre o indivíduo sabe lidar com essas 

situações, necessitando de orientações e ajuda para lidar com os desafios que são 

impostos por possuírem potencial acima da média. 

São identificados dois tipos de superdotação, segundo Renzulli e Reis (1985, 

1997) apud Fleith e Alencar (2007): acadêmica ou escolar e criativa-produtiva ou 

talentosa. Uma se destaca por apresentar elevados graus de performance esco-

lar, boa memória, grande atividade intelectual, processamento de informações 

complexas e pensamento analítico, crítico e lógico. A outra se destaca pelo nível 

elevado de curiosidade, resolução de problemas com empenhos no pensamento 

original e flexível. 

Cabe esclarecer que, no Brasil, são adotados dois termos, “altas habilidades” e 

“superdotação”, para definir as pessoas com habilidades em uma determinada área 

e acima da média. No uso de ambos, todavia, é percebida uma diferença pequena, 

porém significativa: o termo “altas habilidades” dá maior ênfase ao desempenho 

do que às características da pessoa, enquanto o termo “superdotado” sugere ha-

bilidades extremas. Essa variedade de conceitos e definições, somada aos mitos e 

ideias preconceituosas, constitui uma das dificuldades para o estudo do tema e 

para a ampliação de um atendimento adequado do superdotado, apesar dos notá-

veis avanços na área nas últimas décadas. 
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Renzulli e Reis (1997) consideram a inteligência no contexto das altas habilida-

des/superdotação, afirmando que consiste no resultado da interação de três fato-

res, a saber: habilidades acima da média, envolvimento com a tarefa e criatividade. 

O resultado dessa interação também sofre influências da personalidade do indiví-

duo, do ambiente onde está inserido e da interação entre as habilidades cognitivas.

Há que se destacar que não é fácil, no Brasil, a identificação de indivíduos com 

altas habilidades/superdotação em classes regulares. Mitos que conceituam o indiví-

duo com altas habilidades como aquele com desempenho notável em todas as áreas 

ou como aquele que não representa um desafio para o professor, agravados pelo 

desconhecimento deste sobre o que são altas habilidades, dificultam a identificação. 

Assim sendo, há necessidade de investimentos voltados tanto ao desenvolvimento 

dos indivíduos com altas habilidades quanto à formação do professor, considerando 

áreas do conhecimento que exigem grande acúmulo de conhecimento e princípios 

formais que normalmente solicitam um nível de dedicação precoce e exclusiva.

Como educador, há muito vivenciando o trabalho com educandos habi-

lidosos, percebo que, para além de qualquer medicação estanque, é indis-

pensável avaliar os educandos com altas habilidades durante todo o processo 

educativo. A exemplo dos demais educandos, faz-se necessário acompanhar 

processualmente os seus avanços, verificando também os obstáculos à apren-

dizagem. É essa observação que permite ao professor planejar as intervenções 

no sentido de potencializar sua(s) inteligência(s). Desta forma, conforme bem 

define Luckesi (2011, p. 3), temos o 

[...] diagnóstico (‘o retrato’) do que o estudante já aprendeu, mas 
também do que necessita aprender ainda, assim como o que lhe 
interessa saber caso os resultados obtidos sejam insatisfatórios, 
quais fatores condicionantes desse nível de aprendizagem.

Nesse sentido, o professor deve conhecer seus educandos e perceber se exis-

tem comportamentos distintos de alunos em relação ao grupo, disfunção emocio-

nal, se o material e os recursos didáticos são satisfatórios, além de qualquer outro 

fator que possa ter influenciado os educandos nos resultados do seu desempenho 

durante todo o processo de construção do conhecimento. Cabe-lhe também não 

esquecer a abrangência e a complexidade de variáveis como família, condições 

de moradia, alimentação, transportes, trabalho infantil e estrutura da escola, entre 

outros, que interferem na educação e que exigem do professor atenção aos resul-

tados e à definição das intervenções necessárias à aprendizagem.
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Outro fator importante é a não hierarquização das inteligências. Apesar da 

excessiva valorização das inteligências linguística e lógico-matemática, que ainda 

hoje ocorre nas escolas, não há como estabelecer inteligências de maior ou menor 

importância, mesmo no âmbito das altas habilidades. Todas, aí incluídas, as ainda 

a descobrir, tendo em vista as inúmeras capacidades humanas estimadas, devem 

ser estimuladas e valorizadas pela escola, principalmente pelo legado que podem 

resultar para a humanidade. 

Dessa forma, as características de superdotação e suas implicações em sala 

de aula podem se apresentar de diversas formas, por exemplo, um indivíduo que 

apresenta habilidade cognitiva avançada pode apresentar implicações negativas 

(sente-se entediado com as tarefas curriculares) e implicações positivas (aprende a 

ler mais cedo e demonstra melhor compreensão da linguagem.

Política Nacional de Educação na perspectiva da Educação 
Inclusiva: educação do aluno com altas habilidades/superdotação

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – 9394/1996 – resul-

tou em ganhos significativos para a educação inclusiva e particularmente para os 

alunos com altas habilidades/superdotação no Brasil. Um olhar sobre a história 

evidencia esses ganhos, como esclarece Delou (1996),2 em seu artigo “Políticas Pú-

blicas para a Educação de Superdotados no Brasil”.

O atendimento aos alunos superdotados tem sido realizado conforme as prio-

ridades estabelecidas pelas políticas públicas definidas, oriundas da legislação bra-

sileira. O primeiro registro feito foi em 1929, quando a Reforma do Ensino Primário, 

Profissional e Normal do Estado do Rio de Janeiro previu o atendimento educacio-

nal dos supernormais. O primeiro registro federal ocorreu em 1961, quando a Lei 

4024 dedicou os artigos 8º e 9º à educação dos excepcionais, palavra cunhada por 

Helena Antipoff para se referir aos deficientes mentais, aos que tinham problemas 

de conduta e aos superdotados. 

Apesar das citações em leis apontadas por Delou (1996), no Brasil, foi somente 

no ano de 1967 que foram estabelecidos critérios para identificação e atendimento 

a alunos com indicativos de altas habilidades/superdotação. Esses critérios, contro-

lados pelo Ministério da Educação e Cultura, foram consolidados pela Lei 5692, em 

2 CRISTINA M. C. DELOU. Doutora em Educação. Universidade Federal Fluminense Professora Adjunta da 
Faculdade de Educação; Vice-Presidente do Conselho Brasileiro de Superdotação – ConBraSD. (1996).
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1971, que estabeleceu atendimento especializado, levando à criação dos Serviços 

de Educação Especial nos âmbitos federal, estaduais e municipais. Essa lei, no seu 

artigo 9º, faz alusão a altas habilidades e superdotação.

Outra importante referência à educação especial para os alunos com altas 

habilidades foi a Declaração de Salamanca (1994), um importante norteador 

de princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais 

em todo o mundo. Também a resolução A/RES/48/96 das Nações traz regras 

e padrões sobre equalização de oportunidades para pessoas com deficiências, 

demandando que os Estados assegurem que a educação de pessoas com defi-

ciências seja parte integrante do sistema educacional. Nesse sentido, orienta-se 

que as escolas deveriam adaptar-se para o atendimento a todos os alunos, in-

dependentemente de suas condições emocionais, sociais, físicas e intelectuais, 

inclusive as crianças superdotadas.

É, todavia, na LDB – que define e regulariza o sistema de educação brasileiro 

quanto aos níveis e às modalidades de educação de ensino – que se encontra um 

dos principais respaldos legais para a educação dos alunos com necessidades edu-

cativas especiais. No Capítulo V, Art. 58, esta importante lei define educação espe-

cial e estabelece que a sua oferta deve ocorrer preferencialmente na rede regular 

de ensino. Dessa forma, procura garantir o acesso à educação a todas as classes 

sociais, servindo de modelo a ser seguido pelas instituições educacionais, já que, 

em alguns casos, essas parcelas de educandos são marginalizados pelas instituições 

educacionais. 

Esse caminho prevê garantias de atendimento e um olhar diferenciado para os 

educandos com necessidades especiais, assegurando a esta parcela de educandos, 

conforme Art. 59º: 

I-currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organizações 
específicas, para atender às suas necessidades; II - terminalidade es-
pecífica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a 
conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e 
aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para 
os superdotados; III-professores com especialização adequada em ní-
vel médio ou superior, para atendimento especializado, bem como 
professores do ensino regular capacitados para a integração desses 
educandos nas classes comuns; IV-educação especial para o trabalho, 
visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive con-
dições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção 
no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais 
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afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade supe-
rior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora; V-acesso igualitá-
rio aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis 
para o respectivo nível do ensino regular. (BRASIL, 1996)

Essa nova configuração dada ao atendimento aos educandos de altas habili-

dades constitui a continuidade dada em 1967, que se iniciou com critérios para a 

identificação e atendimento dos alunos de altas habilidades/superdotação, pro-

mulgados na Lei 5692/1971, que estabeleceu atendimento especializado aos su-

perdotados. Um novo sentido para esses educandos passa a vigorar: de tratamento 

especializado, passa a ações pedagógicas que contemplem sua inteligência acima 

da média e suas altas habilidades e/ou capacidades de desempenho escolar.

A resolução do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação 

Básica (CNE/CEB n.º 2/2001) regulamenta as questões dos alunos com altas ha-

bilidades contidos na LDB/9394/1996 e institui diretrizes nacionais para a edu-

cação especial na educação básica, além de apresentar os critérios básicos para 

identificação dos educandos com altas habilidades, considerando ser aqueles 

que apresentaram desempenho acima da média, além de dominar, em curto es-

paço de tempo, conceitos, procedimentos e atitudes (CNE/CEB n.º 2, Art. 5º, III). 

(BRASIL, 2001)

O documento da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, em 2005, implantou os NAAH/S em todos os estados e no Dis-

trito Federal. São organizados centros de referência na área das altas habilidades/

superdotação para o atendimento educacional especializado, para a orientação às 

famílias e a formação continuada dos professores, constituindo a organização da 

política de educação inclusiva de forma a garantir esse atendimento aos alunos da 

rede pública de ensino. (BRASIL, 2007, p. 4)

Fleith e Alencar (2007, p. 164) sugerem práticas pedagógicas que contemplem 

professores e alunos para que: respeitem ritmos diferentes, utilizem técnicas de tra-

balho que favoreçam a reflexão, a discussão e a participação individual e coletiva, 

elucidem repostas às dúvidas dos alunos sempre que possível, orientem os alunos 

quanto à distribuição do tempo e dos métodos de estudo, promovam atividades 

sociais, envolvam tópicos de interesses como ponto de partida, evitem comparar 

desempenhos, contribuam para o desenvolvimento de habilidades em contextos 

reais e situações de aprendizagem, incluam o uso de biblioteca e museus em pes-

quisas orientadas, envolvam atividades em oficinas, eventos socioculturais, feiras 
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culturais e outros, compreendam e atendam às diferentes necessidades relacio-

nadas ao desenvolvimento social, afetivo e psicomotor e aceitem a adversidade e 

suas diferentes formas de expressão. (FLEITH; ALENCAR, 2007, p. 164) Todos esses 

aspectos acima citados pelos autores validam o trabalho planejado para o atendi-

mento de educandos com altas habilidades. Esses aspectos viabilizam e potencia-

lizam o desenvolvimento das habilidades específicas, além, é claro, de promover o 

crescimento em áreas que não são dominadas por estes educandos e promover a 

relação interpessoal e intrapessoal e possibilitar sua inclusão na sala de aula regular. 

As práticas pedagógicas devem atender a um programa de enriquecimento 

curricular que promova o desenvolvimento para essa parcela de educandos que 

compreendem estímulos e experiências investigativas compatíveis com os interes-

ses e as reais necessidades dos alunos. Nesse sentido, percebe-se a iniciativa do 

NAAH/S (2013) com o Programa de Alfabetização e Iniciação à Pesquisa Científica, 

cujo objetivo foi despertar no educando com indicativos de altas habilidades o 

gosto pela pesquisa e produção científica. Nesse sentido, potencializam-se suas 

habilidades de leitura crítica e produção textual, uma vez que os Parâmetros Curri-

culares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1999) sugerem a iniciação à produção científica a 

fim de atender esse novo paradigma social: a formação do cidadão crítico e refle-

xivo capaz de interferir na construção do seu tempo.

Verifica-se, considerando o aqui exposto, que as políticas públicas para a edu-

cação de alunos com altas habilidades/superdotação no Brasil estão incluídas no 

conjunto das políticas públicas em Educação Especial. Segundo Delou (1996), hoje 

elas são expressas em editais de concorrência e podem ser tratadas como merca-

doria a ser disputada pelos que tomam conhecimento delas pelo site do Ministério 

da Educação (MEC) e conseguem atender aos inúmeros critérios definidos para 

a seleção dos projetos apresentados, sejam eles para ensino, pesquisa, extensão, 

obras de adaptação física ou compra de equipamentos, a despeito da falta de ver-

bas que atendam à demanda de todos. 

Ainda segundo essa autora, há resistências à implantação das políticas públicas 

para alunos superdotados no Brasil. Doze anos se passaram após a regulamentação 

e as diretrizes para alunos com altas habilidades, e percebe-se que a garantia dos 

direitos nesta área não depende apenas de lei, de resolução ou de políticas públicas 

nacionais, sendo isso facilmente percebido quando não se encontram professores 

especialistas em educação de superdotados em todas as universidades públicas do 

país, bem como não são contemplados nos currículos dos cursos de licenciaturas 

altas habilidades e inteligências múltiplas no contexto escolar.
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Normalmente, essa parcela de educando passa despercebida nas escolas re-

gulares devido a vários fatores, os quais se podem destacar a falta de informação 

e de formação da comunidade escolar e da própria família. As escolas devem ter 

um olhar especial para esses educandos, que quase sempre passam por desper-

cebidos por toda a comunidade escolar, tornando-se invisíveis. Essa invisibilidade 

deixa para traz suas potencialidades, habilidades e talentos, que necessitam ser 

potencializados em tempo para não correrem o risco de serem perdidos por falta 

de práticas pedagógicas eficazes que atendam às suas necessidades e promovam o 

seu desenvolvimento. 

Um olhar diferente: a voz dos atores do NAAH/S, suas 
percepções, seus anseios e sua visão de mundo

Na discussão apresentada neste artigo, constata-se que a escola regular, na 

maioria das vezes, não consegue perceber os alunos talentosos com indicativos de 

altas habilidades/superdotação no universo da sala de aula como indivíduos que 

necessitam de atendimento especializado, numa perspectiva de educação inclu-

siva. Além disso, a superdotação é vista por muitos profissionais como o elevado 

nível de inteligência em todas as áreas do conhecimento e, com isso, a perfeição. 

Como consequência, parece que não cabe ao educando apresentar quaisquer pro-

blemas nas relações pessoais, bem como necessitar de atendimento educacional 

especializado, pois se acredita que possa subsistir sozinho pelo seu alto potencial. 

Não é assim, e, em busca de respostas, percebe-se a necessidade de estudar os 

caminhos para incluir com êxito o público aqui em pauta, conforme abordado por 

este pesquisador. 

Para discutir sobre as atividades pedagógicas que favorecem a inclusão de 

alunos com indicativos de altas habilidades/superdotação na sala de aula regular, 

foram selecionados os alunos do NAAH/S regularmente matriculados em 2013, 

submetidos às atividades de enriquecimento,3 e os professores que trabalham 

com estes educandos. O objetivo de tal estudo foi identificar, através de um estu-

do de caso, se essas atividades de fato contribuíram com a inclusão desses alunos 

no contexto escolar. Para a coleta de dados, usou-se entrevista semiestruturada 

e observação.

3 São atividades programadas específicas, com objetivos de aprofundamento e enriquecimento do pro-
cesso ensino-aprendizagem, criação de oportunidades para trabalhos independentes e para investiga-
ção nas áreas das habilidades e talentos. 
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O núcleo tem como objetivo principal orientar o projeto educacional de crian-

ças com altas habilidades/superdotação, em colaboração e corresponsabilidade 

com a escola regular. O Núcleo oportuniza, ainda, a reunião de um maior número 

de crianças mais capazes, vivendo numa comunidade, oferecendo-lhes a oportu-

nidade de conviver com outras crianças em condições semelhantes às suas, dimi-

nuindo, assim, o sentimento de inadequação por se sentirem “diferentes”, que é 

comum aparecer nessas crianças.

O NAAH/S foi implantado na Escola Parque em 2010, com o apoio do MEC/ 

Secretaria de Educação Especial, juntamente com a Superintendência de Desen-

volvimento da Educação Básica (SUDEB), da Diretoria de Educação e Suas Moda-

lidades (DIREM) e da Coordenação de Ensino Fundamental e Educação Especial 

da Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC), para beneficiar as escolas de 

educação básica em seu contexto institucional, bem como a comunidade escolar, 

oferecendo auxílio no cumprimento de seus objetivos de inclusão escolar, melho-

rando, desta forma, a qualidade do atendimento, respeitando as diferenças indi-

viduais dos alunos e oferecendo oportunidades efetivas no atendimento de suas 

necessidades educacionais com qualidade e eficiência.

As entrevistas com os professores e alunos do NAAH/S ocorreram no período 

do ano letivo de 2013, no próprio núcleo no período vespertino. Cabe esclare-

cer que o total de matriculados é dezessete alunos, entretanto, apenas dois foram 

autorizados pelos responsáveis a participar da entrevista. Também foram entre-

vistados todos os professores, num total de cinco, e a coordenadora do núcleo, 

atingindo cem por cento da amostra. Para preservar a imagem e a identidade dos 

entrevistados, usaremos nomes diferentes dos reais.

Todos os alunos entrevistados frequentam a rede pública de ensino, apesar do 

núcleo atender a toda a rede de ensino, conforme o documento da Política Na-

cional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que, em 2005, 

implantou Núcleos de atividades de altas habilidades/superdotação em todos os 

estados e no Distrito Federal. São organizados centros de referência na área das 

altas habilidades/superdotação para o atendimento educacional especializado, 

garantindo aos educandos com altas habilidades o acesso à educação numa pers-

pectiva de escola inclusiva e oferecendo um ensino de qualidade e gratuito, em 

igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem.

Os professores que desenvolvem a atividade de docência com alunos do NA-

AH/S que apresentam indicativo de altas habilidades têm em média quatro anos 

de experiência com esses educandos, entretanto, não possuem especialização em 
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educação especial. O que se percebe é que há a necessidade de formação de espe-

cialização em educação especial para o atendimento a essa parcela de educandos 

por estes exigirem um olhar específico e diferente ao que se requer normalmente 

em sala de aula. Estes educandos precisam ser entendidos como classe especial 

por possuírem habilidade acima da média e por, na maioria das vezes, possuírem 

características diferentes dos demais alunos.

A identificação dos alunos no núcleo investigado é norteada pelos indicativos 

da autora Zenita Guenther (2000), que afirma ser possível reconhecer os talentos e 

a capacidade humana pela produção, atuação e desempenho da pessoa talentosa, 

através do que ela consegue, demonstra, alcança, visualiza e faz à tona durante 

sua vida, o que geralmente ocorre após a infância. Para tal, é utilizado um instru-

mento de observação em sala de aula, composto por uma lista de 26 indicadores 

aleatórios e derivados da área de dotação, com critérios para avaliar sinais de ta-

lentos em alunos de uma determinada turma. Esse instrumento é disponibilizado 

ao professor da escola regular, que averigua os possíveis destaques na capacidade 

e inteligência geral, talento verbal, capacidade de pensamento abstrato (talento 

cientifico-matemático), criatividade acentuada e/ou talento artístico, talento psi-

cossocial e talento psicomotor.

Cada professor avalia os alunos considerando os itens da lista; após esse pro-

cesso, os dados são cruzados com todos os professores (colegiado de classe) da 

turma analisada. São selecionados os alunos que atenderem rigorosamente a to-

dos os critérios. Por exemplo, no critério “capacidade e inteligência geral”, consi-

dera-se portador de sinais de talento e capacidade intelectual geral a criança cujo 

nome foi anotado em pelo menos seis dos seguintes itens: melhores nas ativida-

des extracurriculares e extraclasse, mais curiosos, interessados e perguntadores, de 

melhor memória, aprendem e fixam com facilidade etc. Esta observação é feita no 

último mês do ano letivo.

Essa lista é submetida à equipe técnica da escola, supervisores, orientadores 

educacionais e diretores para uma nova discussão, na qual são avaliadas outras 

variáveis e informações dos alunos indicados, na busca por erros e falhas durante 

a observação. Após análise e ajustes da lista de educandos, inicia-se o ano letivo 

com a equipe do NAAH/S, em que cada educando é acompanhado por uma equi-

pe multidisciplinar de professores e psicólogos durante um ano de observação e 

convivência, atendendo à política de educação inclusiva de forma a garantir esse 

atendimento aos alunos da rede pública de ensino através de práticas pedagógicas 

que contemplem professores e alunos para que respeitem ritmos diferentes, uti-
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lizem técnicas de trabalho que favoreçam a reflexão, a discussão e a participação 

individual e coletiva dentre outros.

De acordo com os teóricos aqui citados, considera-se a inteligência um con-

junto de capacidades relativamente independentes que não podem ser medidas 

por escalas estáticas, mas potencializadas através de atividades de enriquecimento, 

podendo ser identificadas inicialmente nove diferentes tipos de inteligência com 

habilidades distintas. 

Foi perguntado aos educandos quanto às disciplinas que eles gostam, desta-

cando-se Matemática e Língua Portuguesa. Nesse sentido, caberia uma investiga-

ção mais detalhada para determinar qual habilidade ou talento estes educandos 

possuem nas diversas áreas do conhecimento e assim fazer uma relação entre as 

inteligências propostas por Gardner e a habilidade específica de cada educando. O 

NAAH/S tem como proposta a identificação e o atendimento a alunos com indi-

cativos de altas habilidades na faixa etária de nove a 16 anos, assim como a orien-

tação à escola e à família de alunos em idade pré-escolar com idades de três a sete 

anos, sendo trabalhadas atividades de enriquecimento com esses educandos.

Ficou evidente através das entrevistas que as atividades consideradas de maior 

relevância para o processo de desenvolvimento e inclusão socioeducativo desses 

alunos com altas habilidades dependem da necessidade de cada um. Alguns apre-

sentam dificuldades na relação inter e intrapessoal, outras, dificuldades nas áreas 

de Matemática e Língua Portuguesa, que refletem em outras áreas do conheci-

mento. Em geral, são desenvolvidas atividades de pesquisa, enriquecimento das 

habilidades e potencialidades de cada educando. Gardner (1999) percebe que as 

inteligências múltiplas são poderosas parceiras no processo educativo pelo forne-

cimento de múltiplas representações das ideias centrais ou nucleares do tópico. 

Para fins pedagógicos, qualquer tópico ou tema deve apresentar algumas ideias 

importantes ou centrais. O ensino será considerado um êxito na medida em que 

essas ideias forem compreendidas e se for possível recorrer a elas de forma perti-

nente em novas situações.

Todos os alunos afirmam que não têm dificuldades em nenhuma disciplina e 

que suas expectativas em relação aos professores do NAAH/S são que esses aten-

dam às suas demandas e os ajudem a serem melhores, promovendo novas oportu-

nidades e o seu desenvolvimento nos estudos. Os seus objetivos são os de desen-

volver habilidades com pesquisa, melhorar o desempenho e o interesse na escola 

regular, melhorar o relacionamento com os colegas em sala de aula, adquirir novos 

conhecimentos e aprimorar as habilidades em Matemática e Língua Portuguesa. 
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Neste caso, podemos fazer referências ao modelo dos três anéis, de Renzulli e Reis 

(1997) apud Alencar e Fleith (2007), que desenvolveram o conceito de superdota-

ção, definindo-a como o resultado da interação de três fatores: habilidades acima 

da média, envolvimento com a tarefa e criatividade, um dos determinantes na per-

sonalidade desses indivíduos.

Para os educandos, a diferença entre o trabalho realizado no núcleo e o da sala 

de aula regular consiste na atenção dispensada pelos professores do núcleo, que, 

além de atenderem às suas demandas, ainda proporcionam um ambiente afetivo, 

atividades práticas e teóricas concomitantes, a utilização de materiais concretos, 

de dinâmicas, pesquisas e atividades complementares. Guenther (2000) afirma que 

inteligência é uma trança de atributos amplamente independentes social e cul-

turalmente, definida em cada momento histórico. Nesse sentido, a inteligência é 

considerada como um conjunto integrado de várias capacidades cognitivas, socio-

emocionais, perceptuais, físicas, fisiológicas e até intuitivas, funcionando em uma 

configuração maior, em harmonia com o quadro de referência e posicionamento 

geral da pessoa.

Segundo os professores do NAAH/S, as características dos alunos que se des-

tacam durante a aplicação e o desenvolvimento das atividades de enriquecimento 

são: rapidez no raciocínio, habilidades nas relações sociais, reflexões maduras e 

respostas lógicas.

Já para os educandos, ser aluno com altas habilidades e participar do NAAH/S 

o constitui como aquele que apresenta habilidades acima da média da sala regular, 

um aluno talentoso, muito bom em Matemática e conhecimento avançado; é ser 

o melhor da sala. No aspecto “se o aluno já se sentiu excluído na sala de aula por 

algum motivo pelo fato de ser considerado de altas habilidades”, evidenciou-se 

que sim, e sempre são excluídos. Segundo os alunos, os colegas das turmas regu-

lares não os chamam para brincar, os tratam mal devido às suas habilidades e seus 

destaques.

Foi constatado na pesquisa que, durante o ano de observação e convivência, 

no qual o educando começa a frequentar o núcleo, há um trabalho de acompa-

nhamento com a família, a psicóloga e a coordenadora do núcleo. Esse acompa-

nhamento acontece quinzenalmente no início e depois mensalmente. O acompa-

nhamento às famílias dos educandos tem como objetivo proporcionar direção, 

compartilhamento de experiência, bem como aproximar a comunidade e, assim, 

fortalecer e garantir o sucesso da proposta educativa promovida pelo NAAH/S.
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No final do ano letivo, segundo a coordenação do núcleo, há acompanha-

mento do aluno que está no projeto e na escola regular. Há a construção de um 

relatório com o avanço do aluno na escola regular e no núcleo. 

O educando se sente mais à vontade com a família, em primeiro lugar, e de-

pois com os colegas do NAAH/S. Os alunos percebem seu desenvolvimento no de-

sempenho escolar em Ciências, Geografia, na comunicação e no relacionamento 

interpessoal, na leitura e em Matemática durante o período em que participam das 

atividades do NAAH/S. 

Segundo os professores do núcleo, são apresentadas dificuldades apontadas 

pelo professor da escola regular no trabalho com aluno com indicativos de altas 

habilidades em sala de aula. No geral, estes são inquietos, desatentos e se isolam. 

Dependendo da área que o aluno domina, são dados encaminhamentos e provi-

dências no sentido de solucionar estes problemas. Quando é na área acadêmica, 

geralmente o ego é elevado; quando é na área artística, autoestima baixa, desin-

teresse pelas aulas. Os professores do núcleo não responderam a esse item, não 

apresentando, portanto, possíveis soluções para essas questões. Não há nenhum 

projeto que acompanhe o aluno quando ele conclui o trabalho no Núcleo.

O NAAH/S possui uma equipe multidisciplinar constituída de um psicólogo, 

três pedagogos e três professores de Letras, sendo mantido pela Secretaria da Edu-

cação, funcionando como um projeto da escola. A escola regular tem o papel, nes-

se projeto, de indicar o aluno para o núcleo para que juntos proponham melhorias. 

Os recursos disponíveis não atendem às demandas para o trabalho com os 

alunos com indicativos de altas habilidades. Faltam materiais e recursos como 

internet, computadores, livros para pesquisa, recursos para passeios educativos 

e visitas às escolas etc. Não há formação oferecida pelo centro aos professores 

das escolas regulares. O que o núcleo faz se resume a palestras e à apresentação 

do projeto. Quem oferece cursos é a SEC, pois os professores do núcleo não têm 

formação na área.

Constatou-se a importância do acompanhamento e aconselhamento perió-

dicos dados às famílias dos educandos de altas habilidades. Algumas têm dificul-

dade em lidar com a discrepância entre o desenvolvimento intelectual e emocio-

nal do indivíduo com altas habilidades, sendo esta, inclusive, a maior dificuldade 

apontada pelos pais nas suas relações com filhos que se destacam por uma inte-

ligência superior. Assim, a maioria das famílias se desorienta e se perde na busca 

de uma melhor maneira de lidar e orientar o seu filho, que se destaca por um 

potencial superior.
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Também se percebeu que há um trabalho diferenciado desenvolvido pelo NA-

AH/S, voltado para o enriquecimento pedagógico e desenvolvimento cognitivo 

dos educandos com indicativos de altas habilidades, visto que a escola regular, na 

maioria das vezes, não consegue perceber os alunos talentosos com indicativos de 

altas habilidades/superdotação no universo da sala de aula como indivíduos que 

necessitam de atendimento especializado.

Considerações finais

As discussões apresentadas pelos diversos autores e pesquisadores apontam 

que a inteligência está associada a fatores empíricos contemplados pela teoria 

das inteligências múltiplas, trazida por Howard Gardner com o foco voltado para 

o cognitivo, em que todas as extensões do homem são atendidas através de inte-

ligências múltiplas. Dessa forma, a inteligência não existe em um vazio, e para se 

medir a capacidade humana, deve-se levar em consideração que o indivíduo é 

possuidor de experiências anteriores na sua vida, bem como influências culturais 

e do ambiente, tudo isso conformando e moldando as habilidades que um indi-

víduo desenvolve devido à interação entre os potenciais biológicos, ambientais 

e culturais.

As pressões externas catalisam os comportamentos do aluno e influenciam 

na sua autonomia, o que pode dificultar no processo deste aluno “seguir o seu 

coração” na escolha profissional, diante da oposição encontrada na própria fa-

mília, que não deseja ver o filho “desperdiçar o talento” em áreas tidas como de 

menor prestígio. Diversas barreiras podem interferir na trajetória desses indiví-

duos por intermédio da família. Seus pais podem projetar seus sonhos frustrados 

e não realizados nesses indivíduos para que eles se destaquem cada vez mais e 

encontrem o sucesso total. Daí os estudos também concluem que, na maioria 

das vezes, a família do educando com altas habilidades necessita de acompanha-

mento e aconselhamento.

Percebe-se também que há a necessidade emergente de programas de ordem 

escolar voltados para o educando com altas habilidades/superdotado que possi-

bilitem o contato com colegas que também se sobressaem por um potencial su-

perior. A comunidade escolar deve acabar com os preconceitos e ideias errôneas 

sobre o educando com altas habilidades/superdotado, comuns em nosso meio: o 

problema do rótulo, especialmente devido ao prefixo “super”, que sugere a ideia de 

um desempenho invariavelmente elevado, e o fenômeno da superdotação como 
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algo muito raro, por conseguinte, com poucos alunos podendo ser classificados 

como tal, dificultando a sua adaptação na escola, podendo levar a um enorme 

desperdício de potencial, do talento e das altas habilidades.

Os resultados permitem afirmar que as atividades pedagógicas realizadas pelo 

NAAH/S potencializam e promovem o desenvolvimento e a inclusão de indivíduos 

com altas habilidades, entretanto, o mesmo não ocorre em classes regulares, o que 

demonstra uma necessidade emergente de um trabalho pedagógico voltado para 

a inclusão dos educandos nas áreas intelectual, social e emocional.

Uma forma de diminuir as dificuldades nas relações intra e interpessoais dos 

educandos superdotados é a busca da informação; dessa forma, seria desejável 

que pais, professores e toda a comunidade escolar fossem orientados a respeito 

das características específicas de cada aluno com altas habilidades, seja no âmbito 

pessoal, seja no do seu desenvolvimento cognitivo, das suas necessidades sociais 

e emocionais e das habilidades desses indivíduos. Além disso, a escola deve estar 

equipada para propiciar experiências educacionais de qualidade, contribuir para o 

desenvolvimento do seu potencial e permitir que se sintam acolhidos e compreen-

didos por toda a comunidade.

Os estudos também apontam o reconhecimento e o investimento das políticas 

públicas para essa parcela de educandos e para o fato de que mudanças devem 

ocorrer nas concepções da sociedade contemporânea em relação aos educandos 

de altas habilidades. Um novo olhar para esses alunos considerados invisíveis pela 

escola regular, mas que devem ser observados e identificados por suas altas poten-

cialidades.

Nesse sentido, orienta-se que as escolas devem adaptar-se para o atendimen-

to a todos os alunos, independentemente de suas condições emocionais, sociais, 

físicas e intelectuais, inclusive as crianças com altas habilidades/superdotadas. Um 

novo sentido para esses educandos passa a vigorar: de tratamento especializado, 

passa a ações pedagógicas que contemplem sua inteligência acima da média e suas 

altas habilidades. 

O momento exige que o espaço escolar, bem como o familiar, entre em estado 

de reflexão e ação, pois, no que diz respeito a todos esses desafios globais, surge, 

neste contexto, o processo de inclusão social dos indivíduos que apresentam al-

gum tipo especialidade e, na atualidade, precisa acontecer um trabalho pedagógi-

co significativo para esses educandos nas escolas regulares, ou seja, no ambiente 

pedagógico público ou privado, sob pena desses educandos ficarem à margem do 

processo educativo. 
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Para tanto, estes espaços necessitam estar sensíveis a esta nova diversidade e 

desafio, buscando conhecimento técnico que possa atender a esta nova demanda. 

Isso numa primeira reflexão, porque, se indagarmos o papel do educador na sala 

de aula e a sua função, veremos que é necessário atentar para outras áreas que 

estão voltadas para o pensamento do especialista, e não para generalização, como 

a educação exige do professor.

Trata-se de um tema de grande relevância, especialmente pela necessidade de 

inclusão social dos indivíduos que apresentam algum tipo de habilidade e que se 

destacam por um potencial superior, sob pena desses educandos ficarem à mar-

gem do processo educativo regular e não desenvolverem suas habilidades e ta-

lentos de tal forma que possam ser reconhecidos e incluídos pela escola e, assim, 

possam lidar melhor com a sua dimensão socioemocional e com suas relações 

intra e interpessoal. 
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Interdisciplinar de Pesquisa, Ensino e Didática das 
Ciências, Matemática & Tecnologias e em outros 
espaços de estudos da Didática. São discussões 
claras, relevantes e abrangentes que visam 
enriquecer o cenário das pesquisas atuais no 
contexto da formação de professores, subsidiando 
as necessidades de aprendizagem dos estudantes.

O livro está organizado em oito capítulos e 
abrange experiências de práticas pedagógicas 
diversas dos seus autores, a exemplo do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência do 
governo federal e com uma literatura nacional e 
internacional atualizada no campo da Didática.

Por tudo isso, este livro segundo volume da 
Coleção Ensino, Filosofia e História das Ciências 
se propõe a cobrir uma lacuna existente no 
campo das pesquisas sobre a prática docente, 
fortalecendo assim as pesquisas na área de Ensino 
e Didática das Ciências. 

Luiz Marcio Santos Farias

Professor Adjunto do Instituto de Humanidades, Artes e 

Ciências da Universidade Federal da Bahia (HIAC/UFBA). 

É licenciado em Matemática pela Universidade Católica 

do Salvador (UCSAL) e atua na área como professor 

desde 1990, na educação básica e superior. Doutor em 

Didática da Matemática pela Université de Montpellier 

2 (UM2), França. Desenvolve pesquisas em Didática das 

Ciências e coordena o Programa de Pós-graduação em 

Ensino, Filosofia e História das Ciências (PPGEFHC) e o 

Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa, Ensino e Didática das 

Ciências & Tecnologias (NIPEDCMT).

Márcia Azevedo Campos

É licenciada em Matemática pela Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e atua na área 

como professora desde 1991, na educação básica e 

superior. Possui mestrado em Educação Matemática, 

pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), e 

atualmente cursa doutorado no Programa de Pós-

graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências 

da Universidade Federal da Bahia, em parceria com a 

Universidade Estadual de Feira de Santana (PPGEFHC – 

UFBA/UEFS).

Anderson Souza Neves

Professor de Matemática com experiência na educação 

básica, superior e tutoria a distância – Universidade 

Federal da Bahia (UFBA). Especialista em Educação 

Matemática pela Universidade Católica do Salvador 

(UCSAL). Desenvolve pesquisa em Didática da 

Matemática no Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa, 

Ensino e Didática das Ciências & Tecnologias 

(NIPEDICMT).

Edmo Fernandes Carvalho

Professor de Matemática na educação básica e 

superior. Mestre em Ensino, Filosofia e História das 

Ciências pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

Desenvolve pesquisas sobre praxeologias matemáticas e 

integração de tecnologias no Núcleo Interdisciplinar de 

Pesquisa, Ensino e Didática das Ciências & Tecnologias 

(NIPEDCMT).

A Coleção Ensino, Filosofia e História das Ciências foi idealizada a partir das 

discussões surgidas nos estudos sobre a Didática das Ciências, no Programa de 

Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências–UFBA/UEFS. Com o 

objetivo de ampliar tais discussões, as produções apresentadas visam, sobretudo, 

provocar e confeccionar proposições sobre o ensino e a aprendizagem das Ciências 

e da Matemática a fim de compartilhar, socializar e difundir as singularidades das 

pesquisas realizadas. São discussões sobre experiências vivenciadas pelos seus 

autores nas questões da linguagem Matemática e as contribuições das Teorias da 

Didática para a formação inicial de professores de Matemática e Ciências, surgidas 

no contexto da prática de professores e que poderão se tornar úteis a estudiosos e 

interessados na área.

Anderson Souza Neves, Edmo Fernandes Carvalho,
Luiz Marcio Santos Farias, Márcia Azevedo Campos 

(Organizadores)
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