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 “Até agora os filósofos se preocuparam 

em interpretar o mundo de várias formas. 

O que importa é transformá-lo” 

 

 Karl Marx 



RESUMO 

 

 

 

O objetivo da pesquisa é entender e estabelecer parâmetros para o processo de elaboração e 

desenvolvimento de atividades orientadoras de ensino que explorem uma situação histórica 

tendo como inspiração a perspectiva modules de Jankvist. Para tanto, elaboramos uma atividade 

em que exploramos habilidades presentes no bloco grandezas e medidas. Nos pautamos no 

contexto histórico e na engenharia empregada pelos árabes para abastecer a Alhambra de 

recursos hídricos no século XIV. Desenvolvemos a atividade orientadora de ensino em três 

turmas com aproximadamente 12 estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, à luz do 

Experimento de Ensino. A cada turma/ desenvolvimento, a atividade foi avaliada e aperfeiçoada 

de modo que, analisando sob a ótica da Teoria da Atividade, fosse possível entender todo o 

processo e estabelecer os parâmetros para elaborar outras atividades desta mesma natureza.  

Além disso, apresentamos ao longo do texto uma revisão bibliográfica das principais teorias 

que buscam alicerçar o uso da História da Matemática em sala de aula como perspectiva da 

Educação Matemática. A principal contribuição que se pretende com esse trabalho para o 

cenário educacional é a de possibilitar ao professor a reflexão acerca da utilização de situações 

históricas nas aulas de Matemática, além de auxiliá-lo, da forma mais clara e objetiva possível, 

na elaboração e no desenvolvimento de atividades orientadoras de ensino baseadas em situações 

históricas. 

 

Palavras-chave: História da Matemática; Experimento de Ensino; Alhambra; bloco grandezas 

e medidas; Teoria da Atividade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The objective of this paper is to understand and establish parameters for the process to the 

elaboration and development of teaching orienting activities that explore a historical situation 

inspired by Jankvist's perspective modules. Then, we elaborated an activity in which we explore 

some abilities present in the Brazilian mathematical curriculum for basic education, based on 

the historical context and the engineering used by the Arabs to supply the Alhambra with water 

resources in the 14th century. We developed the activity in three classes with approximately 12 

students of the 9th grade of High School on the light of the Teaching Experiment.We promoted 

successive applications and, with each class / development, we improved the activity for the 

next class / development, hoping that the analysis of the entire process from the perspective of 

Activity Theory would allow us to understand the whole process and establish such parameters. 

In addition, we present a bibliographical review of the main theories that seek to support the 

use of History of Mathematics in the classroom as a perspective of  the Mathematics Education. 

The main contribution of this work to the educational scenario is to enable the teacher to reflect 

on the use of historical situations in mathematics classes, as well as to assist him in the most 

clear and objective way possible in the elaboration and development of teaching orienting 

activities based on historical situations.  

 

Key words: History of Mathematics; Teaching Experiment; Alhambra; Theory of Activity. 
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INTRODUÇÃO 

O fascínio pela matemática e pela história é algo que sempre permeou minha formação 

enquanto aluno da educação básica, embora fossem conteúdos desenvolvidos na sala de aula 

sem nenhuma ligação aparente. O interesse em trabalhar com a História da Matemática em sala 

de aula surgiu durante o curso de Licenciatura em Matemática, no Instituto Superior de 

Educação Anísio Teixeira – Fundação Helena Antipoff, quando tive contato, pela primeira vez, 

com essa forma de abordar os conteúdos matemáticos.  

Durante os oito anos da minha trajetória como professor de Matemática, sempre 

procurei me informar das questões relativas à Educação Matemática, principalmente, a História 

da Matemática, o que me levou a buscar o curso de Especialização em Educação Matemática 

do Instituto Federal de Minas Gerais – Ouro Preto. Durante a especialização conheci, dentre 

outras, a perspectiva do pesquisador dinamarquês Uffe Thomas Jankvist para o uso da História 

da Matemática em sala de aula e pude desenvolver uma pesquisa teórica nesse sentido.  

Uma descrição sumária de minha trajetória profissional inclui passagens pela rede 

pública estadual de Minas Gerais, em contratos temporários iniciados em 2010, quando ainda 

era estudante da graduação, ministrando aulas do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental, da 1ª 

série à 3ª séries do Ensino Médio, na EJA – Educação de Jovens e Adultos e no PROETI – 

Programa Escola em Tempo Integral; pela rede pública municipal de Brumadinho, onde 

ministrei aulas nos anos finais do Ensino Fundamental e, desde 2014, na rede pública municipal 

de Belo Horizonte, onde sou professor efetivo e ministro aula nos anos finais do Ensino 

fundamental. 

Contudo, faltava-me oportunidade para que essa experiência em sala de aula pudesse 

reverter-se em um trabalho sistemático e metódico de pesquisa, de modo a dar continuidade ao 

meu aperfeiçoamento profissional enquanto educador matemático.  

Um tema específico, além de outros tantos, sempre me deixou intrigado quanto à 

necessidade de um estudo especial: a elaboração e o desenvolvimento de atividades que 

explorem a Matemática a partir de situações históricas, pois durante minha docência sempre 

tive o desejo de trabalhar com a História da Matemática, mas encontrava dificuldades, 

principalmente na elaboração de atividades que se apoiassem nessa tendência da Educação 

Matemática.  

Diante disto, procurei aporte no Experimento de Ensino, no intuito de realizar um 

melhoramento contínuo e sistemático das atividades e me nortearei pela seguinte questão de 

investigação: 
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Como elaborar e desenvolver uma atividade orientadora de ensino à luz do Experimento de 

Ensino que explore uma situação histórica inspirando-se na perspectiva modules de Jankvist? 

 

De acordo com essa questão de investigação, o objetivo geral dessa pesquisa será 

entender e estabelecer parâmetros para o processo de elaboração e desenvolvimento de 

atividades orientadoras de ensino que explorem uma situação histórica tendo como inspiração 

a perspectiva modules de Jankvist.  

Para tanto, elaboramos uma atividade, inspirada na perspectiva modules de Jankvist, 

em que exploramos habilidades presentes no bloco grandezas e medidas nos pautando no 

contexto histórico e na engenharia empregada pelos árabes para abastecer a Alhambra de 

recursos hídricos no século XIV. A desenvolvemos no campo à luz do Experimento de Ensino 

a fim de que, analisando todo o processo sob a ótica da Teoria da Atividade, fosse possível 

estabelecer tais parâmetros.  

Desse modo, traçamos algumas tarefas a serem cumpridas: 

1. Definir os problemas na logística que foram enfrentados pelos árabes para abastecer a 

Alhambra que serão explorados pelas atividades; 

2. Organizar a atividade em 3 momentos (aulas); 

3. Desenvolver as fases (momentos 1, 2 e 3) da atividade em três turmas compostas por 

8 a 10 estudantes; 

4. Analisar o desenvolvimento em cada fase avaliando as melhorias necessárias para o 

desenvolvimento da atividade na fase (momento) seguinte; 

5. Sintetizar e avaliar os resultados obtidos no processo de desenvolvimento e melhoria 

sob a ótica da Teoria da Atividade. 

6. Construir um caderno de sugestões para o professor que queira elaborar e desenvolver 

atividades orientadoras de ensino a partir de situações históricas pautado nas observações desta 

pesquisa (Produto Educacional). 

A presente dissertação está organizada em 4 capítulos, além da Introdução, das 

Considerações Finais, das Referências e dos Anexos. O primeiro capítulo trata-se de uma 

revisão bibliográfica das principais teorias que buscam alicerçar o uso da História da 

Matemática em sala de aula como perspectiva da Educação Matemática. No segundo capítulo, 

temos a Metodologia na qual nos baseamos para a elaboração e desenvolvimento das atividades 

e onde apresentamos, também, a História da Matemática na perspectiva modules, o 

Experimento de Ensino e uma introdução à Teoria da Atividade que, segundo Campos (2012) 

foi inaugurada pelos seguidores da escola histórico-cultural, iniciada por Vygotsky e parte de 
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uma perspectiva materialista dialética da história ao explicar o desenvolvimento do psiquismo 

através das relações, interligadas pela Atividade, entre o sujeito e o mundo objetivo. O terceiro 

capítulo trata da pesquisa em si, apresentamos o bloco grandezas e medidas e o contexto 

histórico da Alhambra, bem como de seu sistema hidráulico, além de apresentar os dados 

obtidos no trabalho de campo. O quarto, e último capítulo, apresenta a análise e a interpretação 

dos dados resultantes do trabalho de campo. A partir desta análise, construímos um caderno de 

sugestões para o professor que queira elaborar e desenvolver atividades de Matemática 

baseadas em situações históricas.  

A principal contribuição que se pretende com esse trabalho para o cenário educacional 

é a de possibilitar ao professor a reflexão acerca da utilização de situações históricas nas aulas 

de Matemática, além de auxiliá-lo, da forma mais clara e objetiva possível, na elaboração e no 

desenvolvimento de atividades orientadoras de ensino inspiradas em situações históricas. 
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1. A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA COMO TENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

Este capítulo apresenta uma revisão bibliográfica das principais perspectivas e 

orientações teóricas que buscam alicerçar o uso da História da Matemática em sala de aula 

perpassando por autores nacionais e internacionais, abordando especialmente os trabalhos de 

Uffe Thomas Jankvist, autor cuja perspectiva serviu de inspiração para este trabalho. 

1.1.  Os argumentos reforçadores e questionadores na visão de Antonio Miguel 

Muitos são os argumentos apresentados por pesquisadores que reforçam e questionam 

as potencialidades pedagógicas da História da Matemática. Dentre estes, Miguel (1997) destaca 

doze principais argumentos reforçadores e as dificuldades e obstáculos que se colocam diante 

de cada um deles para sua aplicação em sala de aula, além de quatro argumentos questionadores 

dessas potencialidades.  

O primeiro argumento utilizado por este autor aponta a História como fonte de 

motivação para o ensino e aprendizagem de Matemática – o que traria alívio e conforto diante 

das tensões proporcionadas por uma Matemática que exige pensamento e seriedade. Porém, o 

autor nos leva a questionar este fator motivador considerando que, se de fato ele existisse, o 

próprio ensino de História seria por si só motivador. Para ele, os autores que se apoiam nessa 

ideia se baseiam em um enfoque mecanicista da motivação. 

O segundo argumento apontado por Miguel (1997) apresenta a História como fonte 

para a busca e alcance de determinados objetivos pedagógicos. Como a matemática é uma 

criação humana, as razões que levam o homem a fazer matemática, as necessidades que 

estimularam o desenvolvimento da matemática, as possíveis conexões que podem ser 

estabelecidas entre a matemática e outros campos do saber como a filosofia, a religião e a lógica, 

a curiosidade intelectual que leva a generalizações, ideias e teorias, o modo como os próprios 

matemáticos veem mutabilidade deste campo e sua natureza axiomática, permitem, por meio 

da História, que aos alunos percebam questões da Matemática e de seu ensino.  

A crítica do autor a este argumento se dá nas abordagens que seriam necessárias à 

essas questões e no caráter subjetivo atribuído a elas. Segundo ele, algumas questões não 

poderiam ser contempladas pela História da Matemática, uma vez que sua escrita segue uma 

concepção platônica do conhecimento bem como, outras, não poderiam ser respondidas tendo 

como ponto de vista uma História da Matemática fora de um contexto.  
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Um terceiro argumento apresentado por ele atribui à história uma fonte de métodos 

para ensino e aprendizagem de Matemática. O autor salienta os questionamentos que este 

argumento sofre por sua concepção positivista que atribui apenas ao método histórico o poder 

de se alcançar o ideal pedagógico. 

A História também seria um local para buscar e incorporar, na prática docente, 

problemas práticos, que despertariam a curiosidade dos discentes bem como trariam 

informações a eles. O autor apresenta como crítica a esse argumento, as mesmas críticas 

realizadas anteriormente quanto ao uso da história como fator motivacional, pois tais fatores 

ficam explícitos ao vincular história e problema, uma vez que o fator motivacional de 

determinado problema não se encontra no fato de ser ‘histórico’ ou mesmo de ser problema, e 

sim, no grau de desafio que o mesmo proporciona ao aprendiz e do modo como o aprendiz o 

enxerga a partir de seu contexto. 

Miguel (1997) apresenta ainda um argumento em que a História possibilitaria a 

desmistificação da Matemática o que levaria a um ensino desalienado. O autor aponta ainda 

que, para os defensores desse ponto de vista, o modo como o conteúdo matemático é exposto 

aos alunos, lógica e ornamentadamente, não se assemelha ao modo como ele foi historicamente 

produzido e acaba por transmitir ao aluno uma falsa harmonia. 

Em outro argumento mencionado por ele a História seria um instrumento de 

formalização de conceitos Matemáticos, na qual a palavra formalização seria entendida como 

um processo em que se traçam caminhos com a intenção de se chegar a um determinado lugar, 

ou seja, a formalização seria todo o processo e não apenas a parte final dele.    

Um sétimo argumento apresenta a História como instrumento de promoção do 

pensamento independente e crítico. O autor defende que, no enfoque heurístico, ou seja, 

baseado em provas e refutações, caberia à história um papel secundário no qual ela forneceria 

o fundamental, a base, que seria trabalhada com o intuito de alcançar um resultado pré-

determinado ou seja, em tal reconstrução histórica, seria trabalhado apenas o necessário para 

que o objetivo fosse alcançado. 

No oitavo argumento mencionado por Miguel (1997), a História é vista como o único 

instrumento com a potencialidade de unificar os vários campos da Matemática, dando a ela uma 

visão global. 

A História também é vista como um instrumento que tem por finalidade promover 

atitudes e valores. Os erros, as lacunas e as hesitações pelos quais os grandes matemáticos 

passaram no passado não deveriam ser omitidos no processo de ensino e aprendizagem, pois, 

perceber isso, desenvolveria no aprendiz atitudes como coragem e persistência, tão necessárias 
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no enfrentamento de problemas e na busca por soluções quanto no processo de formação de um 

futuro pesquisador ou de um cidadão.   

Miguel (1997) nos apresenta como décimo argumento a tese do matemático e filósofo 

Henri Poincaré e afirma que a História se constitui num instrumento de conscientização 

epistemológica. Segundo essa perspectiva, é necessário que o professor recorra à história devido 

à imaturidade psicológica do aluno, sacrificando padrões que, no momento adequando, seriam 

recuperados conscientemente por parte dos alunos, ou seja, seria papel da história, justamente 

esse papel pedagógico conscientizador. 

Outro argumento também levantado pelo autor é o da História como promotora de uma 

aprendizagem significativa e compreensiva da Matemática. A ordem na qual os conceitos e 

noções da Matemática foram construídos ao longo da História colocariam em evidência os 

obstáculos encontrados durante esse desenvolvimento. Além disso, a recriação teórica desse 

processo em sala de aula, adaptado, evidenciaria o sentido e os limites da Matemática, 

salientando que a História deveria delinear e estruturar a exposição dos conceitos matemáticos, 

mas não de forma mecânica.  Seria nessa possibilidade de ensino que a História realizaria sua 

função pedagógica e que, subjacente a esse processo de ensino e aprendizagem, buscaria a 

compreensão e a significação dos porquês, ou seja, da aceitação por parte dos estudantes de 

determinados fatos, raciocínios e procedimentos. O autor categoriza esses porquês em três: os 

porquês cronológicos, os porquês lógicos e os porquês pedagógicos. 

Para Miguel (1997), os porquês cronológicos seriam aquelas explicações nas quais 

suas legitimações não se dariam por razões lógicas, mas sim por razões históricas, culturais e 

convencionais, por aceitação. Já os porquês lógicos, como o próprio nome diz, seriam aquelas 

explicações que se baseiam na ocorrência lógica de proposições aceitas anteriormente. Os 

porquês pedagógicos se tratam dos procedimentos operacionais que utilizamos em sala de aula: 

o modo como escolhemos abordar determinado procedimento em detrimento de outro.   

O autor ainda chama a atenção para o fato de que a categorização dos porquês, à 

primeira vista, daria a impressão que a História só interviria como instrumento na primeira 

categoria. No entanto, ela deveria ser o fio condutor que amarra todas as explicações, sejam 

elas de qualquer uma das três categorias de porquês. 

Finalmente, no último argumento, o autor nos apresenta um ponto de vista defendido 

por Gerdes que se questiona sobre o papel atribuído à Matemática no processo de reestruturação 

do sistema educacional de Moçambique, outrora colônia de Portugal. Segundo Gerdes (1991) 

citado por Miguel (1997), a imagem da Matemática trazida pelos colonizadores remete a uma 

criação exclusiva dos homens brancos, ora desacreditando os povos colonizados de suas 
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capacidades Matemáticas, ora reduzindo-as a mera memorização mecânica, ignorando as 

tradições locais, índio-americanas e africanas. Gerdes sugeriria que é em decorrência dessa 

imagem que temos o baixo desempenho das crianças, o bloqueio psicológico, a aversão e a 

impopularidade desse saber, especialmente entre os filhos de camponeses e operários, além do 

papel perverso e discriminador que é atribuído à Educação Matemática de filtro educacional 

para seleção de uma elite social. Haveria, assim, a necessidade de eliminar não só o bloqueio 

psicológico, como também o bloqueio cultural para que esse quadro seja revestido. E isto se 

daria reconhecendo o caráter matemático das tradições locais, ampliando o que é entendido 

como Matemática. Portanto, para Gerdes (1991) citado por Miguel (1997), apenas uma história 

cultural da Matemática, ou seja, uma etno-história poderia contribuir para a recuperação da 

identidade cultural africana, cabendo aos estudantes a reinvenção dessa etno-história da 

Matemática e em consequência gerando autoconfiança social e cultural. Miguel (1997) por 

outro lado, se mantém cauteloso por faltar evidências que sustentem a produção de 

autoconfiança por meio da reinvenção pedagógica da história cultural da Matemática. 

Além dos argumentos reforçadores das potencialidades pedagógicas da História da 

Matemática, Miguel (1997) nos apresenta quatro argumentos questionadores que se 

manifestaram na literatura por ele consultada. 

O primeiro argumento questionador apresentado pelo autor aborda a ausência de 

literatura adequada sobre História da Matemática anterior aos dois últimos séculos, o que 

incidiria de modo problemático nas intenções pedagógicas do professor, uma vez que a maior 

parte do que é ensinado de Matemática no Ensino Fundamental e Médio pertence a esse período. 

No segundo argumento questionador, o autor reflete sobre a natureza imprópria da 

literatura disponível que, para ele, enfatiza os resultados matemáticos não levando em 

consideração o modo como foram encontrados, o que dificultaria sua utilização na sala de aula. 

Entretanto, ele enfatiza que tal fato não deve ser encarado como um obstáculo para a utilização 

da História da Matemática em sala de aula e, sim, como um estímulo para que investigações 

nesse sentido possam continuar ocorrendo, uma vez que não se trata de um problema exclusivo 

da História da Matemática, mas da própria História. 

Já o terceiro argumento questionador trazido por Miguel (1997) coloca a História da 

Matemática como um fator complicador no ensino de Matemática, uma vez que o estudante 

não estaria familiarizado a resolver problemas históricos e despenderia de muito tempo para 

reconstruir todo um contexto não familiar a ele. Acreditamos que no decorrer de sua vida 

escolar o estudante muitas vezes é colocado de frente a situações com as quais não se familiariza, 

não sendo o História da Matemática o único fator a se enquadrar como fator complicador.  
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Por último, o autor apresenta como argumento questionador a ausência na criança do 

sentido de progresso histórico e questiona sobre o momento ideal para que o estudo da própria 

História seja iniciado na escola. Para Legrand (1974) citado por Miguel (1997, p. 99), esse 

obstáculo só seria superado pela criança quando “o próprio presente for concebido como 

engendrando continuamente o passado, isto é, quando ela for capaz de religar numa mesma 

intuição eventos simultâneos e ordena linearmente eventos sucessivos”. 

1.2. Perspectivas teóricas do campo de investigação História na Educação Matemática 

Miguel e Miorim (2011), no interior do campo de investigação História na Educação 

Matemática, defendem que é possível trabalhar tanto no nível ação pedagógica quanto no nível 

da pesquisa em educação matemática por meio de várias perspectivas ou orientações teóricas, 

das quais, algumas, são abordadas por eles, como veremos a seguir. 

1.2.1. Perspectiva Evolucionista Linear 

Segundo Miguel e Miorin (2011), essa perspectiva remonta ao século XIX e se baseia 

no trabalho do morfologista Ernst Haeckel (1834 – 1919) que defendia o desenvolvimento 

psíquico da criança como uma repetição abreviada da evolução filogenética, ou seja, baseado 

em um argumento recapitulacionista de cunho biológico.  

Nessa perspectiva, hereditariedade e adaptação seriam então as duas funções 

biopsicológicas básicas para a “produção” do conhecimento, ou seja, “para a recapitulação 

sequenciada e progressiva de estruturas pré-formadas de conhecimento por parte do indivíduo” 

(MIGUEL; MIORIN, 2011, p. 81). 

Os autores afirmam também que, segundo este ponto de vista, a matemática seria um 

corpo cumulativo prévio e sequenciado de conhecimentos que foram produzidos, cada um, em 

um determinado período e que, sendo assim, deveriam ser administrados, durante o processo 

pedagógico, em etapas cronológicas, hierarquizadas e qualitativamente indistintas.  

Citando Félix Klein (1945), Miguel e Miorin (2011, p.82) afirmam que o professor 

teria a tarefa de direcionar a aprendizagem dos alunos no “mesmo caminho segundo o qual a 

raça humana tem buscado desenvolver o conhecimento, desde seu estado original e simples até 

às formas mais elevadas”. Os autores afirmam ainda que Klein não consegue escapar de sua 

influência positivista e que o mesmo recorre ao princípio recapitulacionista para fundamentar 

seu pensamento. 
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Segundo Miguel e Miorim (2011, p 82), a história seria para Poincaré usada mais por 

sua natureza epistemológica e psicológica que metodológica, baseando-se também no princípio 

genético. Para Poincaré (1947), citado por Miguel e Miorin (2011, p. 82), “o educador deve 

fazer com que a criança passe novamente por onde passaram os seus ascendentes; mais 

rapidamente, mas sem omitir etapas”. Acreditamos que, embora seja uma visão ingênua 

pensando em um sistema de educação de massa por um viés técnico, seja coerente com o 

contexto de vida de Poincaré. 

1.2.2. Perspectiva Estrutural – Construtivista Operatória  

Esta perspectiva está enraizada nos trabalhos de Jean Piaget e Rolando García, 

principalmente na obra Psicongênese e História da Ciência, de 1982, na qual introduzem, 

segundo Miguel e Miorin (2011), duas teses a favor desta perspectiva. Na primeira delas, é 

defendida a subordinação da significação epistemológica que uma estrutura ou ideia adquire 

nos estágios superiores de seu desenvolvimento, tanto no plano filogenético, quanto no plano 

psicogenético. Na obra em questão, segundo os autores, são apresentadas duas teses.  

A primeira delas defende a subordinação da significação epistemológica que uma ideia 

ou estrutura adquire, seja no plano filogenético ou no plano psicogenético, ressaltando que, 

independentemente do nível, existe um mesmo modo de construção do conhecimento, 

resultante da interação de um mesmo mecanismo, que se repetiria infinitamente, etapa por 

etapa, sendo possível a renovação e a ampliação, mas não a mudança de natureza ou função. 

Para os autores, este argumento expõe os porquês das construções mais elevadas no 

plano da construção do conhecimento, seja na filogênese ou na psicogênese, continuarem 

solidárias às de níveis mais primitivos. Além de existir as integrações sucessivas de novos 

conhecimentos e formas de estruturas, um mesmo mecanismo atua em níveis diferentes, 

conservando sua natureza e função, além de renovar-se em consequência da atuação sobre 

novos conteúdos e estruturas. Miguel e Miorin afirmam (2011, p. 87) que os autores da obra 

citada denominam esse mecanismo de “modo de construção do conhecimento por abstração 

reflexiva e generalização completiva”.  

Enquanto a abstração reflexiva seria o ato mental dos sujeitos de impor a objetos ações, 

operações e propriedades que os mesmos não possuem, teríamos, segundo Miguel e Miorin 

(2011), uma abstração denominada empírica que seria o ato mental dos sujeitos com a intenção 

de retirar informações dos objetos, que, na verdade, seriam suas propriedades. 

 Para Miguel e Miorin (2011), os autores da obra ainda acreditavam que o mecanismo 

de ação reflexiva ocorria diante da conjugação de dois processos de reflexão, um que levaria a 
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certo nível os elementos extraídos de um nível inferior (abstração empírica) e o outro que os 

reconstruiria, reorganizaria e ampliaria, nos deixando diante de um mecanismo de 

generalização completiva. 

Portanto, a primeira tese defendida, uma vez que a natureza desses mecanismos que 

permitem a passagem de uma etapa para outra neste processo foi explicitada, é de que estes 

Mecanismos (de abstração reflexiva e de generalização completiva) se repetiriam 

indefinidamente. 

Por outro lado, a segunda tese apresentada por Piaget e García (1982) defenderia, 

segundo Miguel e Miorin (2011), a existência de duas características relacionadas a estes 

mecanismos de passagem. Toda vez que, no plano cognitivo, esses mecanismos promovessem 

uma passagem para um nível superior, aquilo que foi ultrapassado estaria integrado ao elemento 

superador, além de serem esses mecanismos que promoveriam a passagem do nível intraobjetal 

(um nível de análise das propriedades que são inerentes ao objeto) para o nível interobjetal (de 

estudo e análise das propriedades intrínsecas às relações por ventura estabelecidas entre os 

objetos e às transformações que podem ocorrer de um objeto e outro) e, consequentemente, para 

o nível transobjetal (de construção, estudo e análise das estruturas próprias de sistemas 

abstratos). 

Sendo assim, os autores defendem também um certo ponto de vista sobre a conexão 

entre os modos de produção do conhecimento matemático, tanto nos planos filogenéticos 

quanto nos planos psicogenéticos, que teria sido apropriado por educadores matemáticos de que 

os objetos matemáticos são concebidos como complexos operatórios e, portanto, a 

aprendizagem matemática seria vista como uma reconstrução pessoal de um conhecimento já 

construído historicamente, mesmo que a natureza das operações possa ser diferente dependendo 

do objeto considerado. 

Portanto, para Miguel e Miorin (2011), a construção histórica (filogênese) e a 

reconstrução pessoal (psicogênese) se desenvolvem em um mesmo esquema, composto por três 

etapas que são qualitativamente distintas (intraoperacional, interoperacional e 

transoperacional). 

Dentro desta perspectiva, segundo os autores, a História da Matemática apareceria 

então como um campo fértil de conflitos e mecanismos cognitivos operatórios que teriam se 

manifestado na passagem de determinada etapa para outra no processo de construção de um 

conceito matemático específico. Eles ressaltam também que, como nesta perspectiva a 

aprendizagem matemática está condicionada ao desenvolvimento cognitivo, justifica-se 

também por razões biológicas a adoção do argumento recapitulacionista.  
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1.2.3. Perspectiva Evolutiva Descontínua 

Essa perspectiva é desenvolvida principalmente por nomes conhecidos da Didática 

Francesa como Guy Brousseau, Georges Glaeser, Michèle Artigue, Anna Sierspinska, dentre 

outros, tendo como base A formação do espírito científico, obra do filósofo francês Gaston 

Bachelard (1884 – 1962). 

Para Miguel e Miorim (2011), esta obra proporcionou uma ruptura com o pensamento 

evolucionista linear no que se refere à História e à Filosofia da Ciência, complementando ainda 

que é em consequência disto e da noção de obstáculo epistemológico introduzida por ele, que 

Bachelard é considerado o teórico da descontinuidade. 

Brousseau (2008) afirma que, embora Bachelard também acreditasse que esse tipo de 

obstáculo não acontecia na Matemática, foi no processo de criação de sua Teoria das Situações 

Didáticas que ele teria se convencido do contrário, levando-o à conclusão de que um obstáculo 

seria um “conhecimento” que pode fornecer resultados corretos ou vantagens dentro de um 

determinado contexto, situação, porém que se mostra falso ou inadequado em outro contexto.  

Desse modo, Brousseau (2008, p. 49) deduz, a partir de sua definição, que “um 

obstáculo se manifesta pelos erros, os quais, em um sujeito, estão unidos por uma fonte comum: 

uma maneira de conhecer; uma concepção característica, coerente, embora incorreta; um 

“conhecimento” anterior bem-sucedido na totalidade de um domínio de ações”. Dessa forma, 

para Brousseau (2008), o obstáculo não desaparece quando um novo conhecimento é aprendido, 

pelo contrário, ele se opõe à sua aquisição, à sua compreensão e delonga sua aplicação. Portanto, 

para Brousseau (1997) citado por Jankvist (2009, p. 238): 

Obstáculos de origem epistemológica são realmente aqueles dos quais ninguém pode 

nem deve fugir, devido ao seu papel formativo no conhecimento que se busca. Eles 

podem ser encontrados na própria história dos conceitos. Uma vez que algumas das 

dificuldades dos alunos podem ser agrupadas em torno de obstáculos atestados pela 

história1 (tradução nossa). 

Miguel e Miorim (2011) afirmam também que foi no artigo Les obstacles 

épistemologiques et les problémes em mathématique de 1983 que Brousseau apresentou as três 

origens para os obstáculos epistemológicos: 1) uma origem ontogenética; 2) uma origem 

didática; 3) uma origem propriamente epistemológica. 

Para os autores, os obstáculos epistemológicos de origem ontogênica se manifestariam 

diante do desenvolvimento cognitivo (limitações neurofisiológicas entre outras) dos alunos em 

                                                 
1 Obstacles of really epistemological origin are those from which one neither can nor should escape, because of 

their formative role in the knowledge being sought. They can be found in the history of the concepts themselves.” 

Since “certain of the students’ difficulties can be grouped around obstacles attested to by history” 
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determinada etapa do desenvolvimento. Já os obstáculos epistemológicos de origem didática se 

manifestariam por sua vez do modo como o saber matemático é organizado e transmitido a 

nível escolar. Por fim, os obstáculos epistemológicos, de origem propriamente epistemológica, 

seriam aqueles advindos da própria forma como determinado conhecimento matemático se 

constituiu na história, ou seja, seriam obstáculos históricos. 

Desse modo, para os investigadores adeptos a esta perspectiva, segundo Miguel e 

Miorim (2011), aprender matemática seria a construção por parte dos alunos, dentro de um 

determinado contexto institucional (no caso a escola), de recursos cognitivos capazes de superar 

os obstáculos cognitivos manifestados durante a resolução de problemas matemáticos. Para eles, 

esses recursos cognitivos podem ser conhecimentos, procedimentos e até mesmo concepções 

acerca do saber matemático em questão. A História da Matemática surgiria como um campo 

fértil de osbstáculos epistemológicos.  

1.2.4. Perspectiva Sociocultural 

Essa perspectiva, segundo Miguel e Miorim (2011), vem sendo desenvolvida por Luis 

Radford, professor da Université Laurentienne do Canadá, e Fulvia Furighetti, professora da 

Universidade de Genova, na Itália. Os autores consideram que Radford estabelece a relação 

entre a história da matemática e a epistemologia, a partir de uma concepção epistemológica 

sociocultural de cunho semiótico, ou linguístico-semântico do conhecimento matemático.  

Para Radford (1997) citado por Miguel e Miorim (2011), vários são os papéis 

cumpridos pela análise histórico-epistemológica do conhecimento matemático como: obter 

informações sobre o desenvolvimento intracultural e intercultural de determinado 

conhecimento; constituir e transformar intra e interculturalmente os significados produzidos 

para um conhecimento e suas concepções adjacentes; o modo de entender as negociações 

próprias da produção e do desenvolvimento do conhecimento em questão; como se deu o 

enfrentamento de programas de pesquisa rivais em certos momentos do desenvolvimento da 

matemática. 

É importante ressaltar que os pesquisadores em questão acreditam que, por usar a 

expressão híbrida “análises histórico-epistemológicas”, Radford não defendesse a distinção 

entre uma análise histórica e uma análise epistemológica.  

Neste sentido, Miguel e Miorim (2011) afirmam que Radford critica os argumentos 

baseados no princípio do paralelismo ontofilogenético e defende que o principal papel das 

análises histórico-epistemológicas propostas no campo da educação matemática seria o de 

construir os campos semânticos de teorias, conceitos e procedimentos matemáticos. Tais 
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campos semânticos podem ser compatibilizados e incorporados nos currículos atuais após uma 

análise e adaptação didática, ou subsidiar a produção de sequências didáticas, enxergando a 

história da matemática como um laboratório epistemológico. 

Para Miguel e Miorim (2011, p. 129) esta perspectiva teria suas raízes no referencial 

teórico neovygotskyano e, para seus integrantes, a aprendizagem matemática seria vista como 

“a capacidade de se apropriar, através da negociação interativa (sobretudo de natureza dialógica) 

dentro de um determinado contexto cultural, das significações semióticas sócio-historicamente 

produzidas aos objetos matemáticos no interior de uma Atividade”. Neste sentido, os objetos 

matemáticos seriam concebidos como construtos sociais e panculturais de natureza semiótica e 

linguístico-semântica. 

Esta perspectiva, segundo Radford, Boero e Vasco (2000), citados por Miguel e Miorin 

(2011, p. 130), também seria inspirada na tradição filosófica do materialismo dialético que 

concebe o conhecimento como “uma práxis cognitiva mediada resultante de atividades nas 

quais as pessoas se engajam”.  

A participação da História no ensino e aprendizagem não deveria se pautar no princípio 

recapitulacionista, uma vez que para Radford, Boero e Vasco (2000) citados por Miguel e 

Miorim (2011, p. 131): 

[...] desde que uma tal combinação semiótica é contextualmente situada e 

culturalmente sustentada, não existe, nesta abordagem, a questão de ser ler a história 

da matemática através de lentes recapitulacionistas (seja de conteúdos, seja de 

mecanismos). A história da matemática é o locus mais maravilhoso no qual se pode 

reconstruir e interpretar o passado, a fim de abrir novas possibilidades para construir 

atividades para nossos estudantes. Embora as culturas sejam diferentes, elas não são 

incomensuráveis; com base no conceito de compreensão de Voloshinov, as culturas 

podem aprender umas com as outras. Suas fontes de conhecimento (por exemplo, 

atividades e ferramentas) e seus significados e conceitos são historicamente e 

panculturalmente constituídos. Isto se torna claro pelo fato de a maior parte de nossos 

conceitos usuais serem mutações, adaptações ou transformações de conceitos 

passados, elaborados por gerações anteriores de matemáticos em seus próprios 

contextos específicos. 

Radford e Furinghtti (2002) citados por Miguel e Miorim (2011, p. 131), expõem a 

natureza dos projetos desse campo de investigação ao afirmarem que: 

Na abordagem sociocultural que defendemos, investigamos textos matemáticos de 

outras culturas levando em consideração o tipo de prática cultural na qual eles estavam 

envolvidos a fim de examinar o modo como conceitos, notações e significados 

matemáticos foram produzidos. Através de um contraste oblíquo com as notações e 

conceitos que são ensinados no currículo da atualidade, procuramos obter insights 

sobre os tipos de exigências intelectuais que a aprendizagem da matemática solicita 

de nossos estudantes e ampliar o domínio de nossas interpretações das atividades de 

sala de aula. Ao nível da construção de atividades para a sala de aula, temos finalmente 

como meta adaptar conceptualizações sedimentadas na história a fim de facilitar a 

compreensão da matemática por parte dos estudantes. 
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Para Miguel e Miorim (2011), fica claro que os autores não acreditam na mera 

transposição mecânica para o ensino e aprendizagem de elementos do passado, de acordo com 

o método do contraste oblíquo que os orienta. Este método em ação carrega o pressuposto de 

não subordinar o passado ao presente e nem o presente ao passado no diálogo que se busca entre 

eles, pois as fontes constituintes do objeto de investigação devem ser lidas e interpretadas de 

acordo com as práticas culturais de onde se originam, afastando-se assim qualquer interpretação 

desta perspectiva em termos recapitulacionistas.   

1.2.5. Perspectiva dos Jogos de Ecos e Vozes 

De acordo com Miguel e Miorim (2011), tal perspectiva vem sendo introduzida por 

uma escola italiana de investigadores na qual se filiam os professores Paulo Boero, Pedemonte, 

E. Robotti e G Chiappini, cujo nome original é Voices and Echoes Games – VEG e traz dois 

construtos, “vozes” e “Jogos de Linguagem”. O construto “vozes” teria sido introduzido e 

desenvolvido por Bakhtin em sua teoria discurso e o construto “Jogos de Linguagem” por 

Ludwig Wittgenstein. 

Para definir esta teoria, algumas informações preliminares são necessárias. Como 

afirma Boero et al (1998, p. 81):  

Algumas expressões, verbais e não verbais (especialmente aquelas produzidas por 

cientistas do passado – mas também expressões contemporâneas), representam de 

forma densa e comunicativa, importantes saltos na evolução da matemática e da 

ciência. Cada uma dessas expressões transmite um conteúdo, uma organização do 

discurso e o horizonte cultural do salto histórico2. (tradução nossa)  

Boero et al (1998, p. 81) propõe que estas expressões sejam chamadas de “vozes” e 

que, “executando tarefas adequadas, propostas pelo professor, o estudante possa tentar fazer 

conexões entre as vozes e suas próprias interpretações, concepções, experiências e percepções 

pessoais” 3(tradução nossa). Boero et al (1998) afirma ainda que é através destas conexões que 

o “eco” é produzido, ou seja, ele seria a ideia original que se pretendia desenvolver inicialmente, 

a assimilação das “vozes” utilizadas com o raciocínio do estudante que culminaria no 

desenvolvimento das ideias, conceitos e interpretações desejadas pelo professor. 

                                                 
2 Some verbal and non-verbal expressions (especially those produced by scientists of the past - but also 

contemporary expressions) represent in a dense and communicative way important leaps in the evolution of 

mathematics and science. Each of these expressions conveys a content, an organization of the discourse and the 

cultural horizon of the historical leap. 
3 Performing suitable tasks proposed by the teacher, the student may try to make connections between the voice 

and his/her own interpretations, conceptions, experiences and personal senses. 
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1.2.6.    Posicionamento em relação às perspectivas 

Nosso posicionamento em relação a esses temas perpassa por uma crítica ao próprio 

modelo escolar moderno que tem muito mais um papel técnico que amplo na formação dos 

indivíduos. Para Campos e Pinto (2018), “mesmo propostas de abordagem que visam um ensino 

mais contextualizado (...), muitas vezes não questionam a importância de certos tópicos 

presentes nos currículos escolares na preparação dos indivíduos para a cidadania”.  

Neste sentido, acreditamos que essas perspectivas para o uso da História da 

Matemática em sala de aula tentam resolver uma questão estrutural proporcionando apenas 

reformas em sua abordagem. Por outro lado, embora compreendamos desta forma, devemos 

salientar que uma modificação estrutural dos tópicos abordados no currículo matemático das 

escolas brasileiras não é a proposta deste trabalho. 

1.3. A História da Matemática segundo Jankvist 

Em consonância com os argumentos reforçadores e questionadores apresentados por 

Miguel (1997) que tratamos no tópico 1.1 deste capítulo, apresentamos a categorização 

realizada por Jankvist (2009) das potencialidades pedagógicas da História da Matemática em 

dois tipos, ferramenta (Tool) e meta (Goal).  

A história como ferramenta é vista como um auxílio para o processo de ensino e 

aprendizagem de Matemática, diferentemente da história vista como meta, que teria finalidade 

em si mesma. Jankvist (2010, p. 54) defende ainda que “é considerado meta mostrar aos 

estudantes que a matemática existe e que ela evolui ao longo dos anos”4 (tradução nossa). 

Entre os argumentos classificados por Jankvist (2009) como ferramenta está a 

motivação, a ideia de que a história pode melhorar o ensino e a aprendizagem oferecendo 

diferentes pontos de vista. Além disso nos oferece, enquanto educadores, uma visão hipotética 

da construção de determinado conhecimento ao longo da história, a fim de preparar um caminho 

didático mais natural e intuitivo aos alunos, já que, na realidade, os caminhos de tal construção 

na história podem ser complexos e muitas vezes não seguirem determinada lógica didática. 

Um uso especial da história como ferramenta cognitiva, segundo Jankvist (2009) 

ocorre na identificação de obstáculos epistemológicos. Brousseau (2008) afirma que, o processo 

de criação de sua Teoria das Situações Didáticas o convenceu de que um obstáculo seria um 

                                                 
4
 […] it is considered a goal to show students that mathematics exists and evolves in time and space. 
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“conhecimento” que pode fornecer resultados corretos ou vantagens dentro de um determinado 

contexto, situação, porém que se mostra falso ou inadequado em outro contexto.  

Desde modo, Brousseau (2008, p. 49) define que “um obstáculo se manifesta pelos 

erros, os quais, em um sujeito, estão unidos por uma fonte comum: uma maneira de conhecer; 

uma concepção característica, coerente, embora incorreta, de um “conhecimento” anterior bem-

sucedido na totalidade de um domínio de ações.” Dessa forma, para Brousseau (2008), o 

obstáculo não desaparece quando um novo conhecimento é aprendido. Pelo contrário, ele se 

opõe à sua aquisição, à sua compreensão e delonga sua aplicação. 

O autor conclui ainda que “[...] é inútil ignorar um obstáculo. Deve-se rechaçá-lo de 

maneira explícita, integrar sua negação à aprendizagem de um conhecimento novo, em 

particular na forma de contraexemplos. Nesse sentido, é um constitutivo do saber” 

(BROUSSEAU, 2008, p. 50). Portanto, para Brousseau: 

Obstáculos de origem realmente epistemológica são aqueles dos quais ninguém pode 

nem deve fugir, devido ao seu papel formativo no conhecimento que se busca. Eles 

podem ser encontrados na própria história dos conceitos. Uma vez que algumas das 

dificuldades dos alunos podem ser agrupadas em torno de obstáculos atestados pela 

história5. (BROUSSEAU, 1997, citado por JANKVIST, 2009, p. 238, tradução nossa) 

Nesse sentido, Dorier e Rogers (2000, p. 169) afirmam que a história: 

[...] não só pode ajudar a identificar esses obstáculos, mas também pode ajudar a 

superá-los: "uma reflexão epistemológica sobre o desenvolvimento de ideias na 

História da Matemática pode enriquecer a análise didática, fornecendo pistas 

essenciais que podem especificar a natureza do conhecimento a ser ensinado e 

explorar diferentes formas de acesso a esse conhecimento”6 (tradução nossa). 

Um importante ponto de vista de Brousseau (1997) citado por Jankvist (2009, p. 238) 

é de que a história, ainda na categoria de ferramenta, ou seja, auxiliadora no processo de ensino 

e aprendizagem de Matemática, não seja utilizada sem que antes haja modificações e 

adequações: “a ideia é recorrer a argumentos históricos, a fim de escolher uma gênese de um 

conceito adequado para uso em escolas e construir ou ‘inventar’ situações de ensino que irão 

fornecer essa gênese"7 (tradução nossa). 

                                                 
5 Obstacles of really epistemological origin are those from which one neither can nor should escape, because of 

their formative role in the knowledge being sought. They can be found in the history of the concepts themselves.” 

Since “certain of the students’ difficulties can be grouped around obstacles attested to by history” 
6 (...) history cannot only help to identify these obstacles, it can also help to overcome them: “an epistemological 

reflection on the development of ideas in the history of mathematics can enrich didactical analysis by providing 

essential clues which may specify the nature of the knowledge to be taught, and explore different ways of access 

to that knowledge 
7The idea is to draw on historical arguments in order to choose a genesis of a concept suitable for use in schools 

and to construct or “invent” teaching situations that will provide this genesis” 
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O último argumento apresentado por Jankvist (2009) para a História como ferramenta, 

se refere aos argumentos evolutivos, que afirmam não haver aprendizagem de Matemática sem 

História. Além disso, ele nos apresenta o mais preciso argumento evolutivo, que é chamado de 

argumento recapitulação e que conecta a ontogênese e a filogênese. Tal conexão foi formulada 

pelo biólogo e filósofo natural alemão Ernest Haeckel em 1874 e é conhecida por “lei 

fundamental da biogênese”. Para Jankvist (2009, p. 239), uma definição para o argumento 

recapitulação seria: “Para realmente aprender e dominar a Matemática, a mente tem de passar 

pelas mesmas etapas que a Matemática passou durante a sua evolução”8 (tradução nossa). 

Jankvist (2009, p. 239) se posiciona ao argumento da recapitulação de modo preciso ao afirmar 

que:  

O argumento recapitulação não se aplica apenas para a Matemática como um todo, 

mas também para conceitos matemáticos individuais e teorias. Muitas vezes, é em 

relação ao desenvolvimento de conceitos matemáticos simples que outro argumento 

para a história como ferramenta se relacionada com o argumento evolutivo, o 

chamado paralelismo histórico, é colocado em "teste"; o paralelismo histórico diz 

respeito à observação das dificuldades e obstáculos que apareceram na história e como 

eles reaparecem na sala de aula9 (tradução nossa).  

Por outro lado, Jankvist (2009, p. 239) afirma em relação aos argumentos contidos na 

categorização da história como meta, que os aspectos da aprendizagem da História da 

Matemática teriam um propósito em si mesmos e ao mesmo tempo, atenta para que: 

[...] quando nos referimos à história como tendo um objetivo em si, este não deve ser 

confundido com o conhecimento da História da Matemática como um tópico 

independente, ou seja, História da Matemática pela História da Matemática. Em vez 

disso, o foco é sobre os aspectos de desenvolvimento e evolução da Matemática 

enquanto disciplina10 (tradução nossa).  

Por fim, Jankvist (2009) afirma que, por este ponto de vista, saber a História da 

Matemática não é a principal ferramenta para aprender Matemática, melhor e mais 

profundamente, embora não a descarte como um subproduto que pode vir a ser positivo.  

Além disso, segundo Rogers (2009), é preciso levar em consideração também a 

diferenciação que Grattan-Guiness faz de termos como História e Herança da Matemática. Para 

ele, a História foca em detalhes, contexto cultural, influências negativas, anomalias, de modo 

que forneça evidências, muito distante do que nós estamos aptos a compartilhar, do que 

                                                 
8To really learn and master mathematics, one’s mind must go through the same stages that mathematics has gone 

through during its evolution. 
9 The recapitulation argument not only applies to mathematics as a whole, but also to single mathematical concepts 

and theories. It is often in relation to the development of single mathematical concepts that another tool argument 

related to the evolutionary kind, the so-called historical parallelism, is put to the “test”—historical parallelism 

concerns the observation of difficulties and obstacles that appeared in history as they reappear in the classroom. 
10(...) when referring to history as a goal in itself, this must not be mistaken for knowledge of the history of 

mathematics as an independent topic, i.e., history of mathematics for the sake of history of mathematics. Instead, 

focus is on the developmental and evolutionary aspects of mathematics as a discipline. 
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aconteceu e como aconteceu. Herança, em contrapartida, trata de como chegamos até aqui. 

Nessa última modalidade conhecimentos prévios são vistos em termos de explicações 

contemporâneas e similaridades são solicitadas. 

Para este trabalho, nos inspiraremos na História da Matemática entendida por Jankvist 

como ferramenta pedagógica, aliada à sua perspectiva modules, que abordaremos 

posteriormente. Fazemos algumas ressalvas em relação ao argumento da recapitulação, do qual 

não compactuamos, bem como da identificação dos obstáculos epistemológicos que, devido ao 

tempo e ao foco do trabalho, não foi possível delineá-los no processo de elaboração e 

desenvolvimento da atividade orientadora de ensino baseada no sistema hidráulico da Alhambra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

2. METODOLOGIA 

Neste capítulo apresentamos o paradigma da pesquisa atrelado à metodologia na qual 

nos baseamos para a elaboração e desenvolvimento das atividades orientadoras de ensino e para 

a análise e interpretação dos dados oriundos deste processo. Este capítulo apresenta também 

uma introdução à Teoria da Atividade, que, devido à perspectiva materialista-dialética adotada 

neste trabalho, é fundamental para a análise dos dados obtidos. Também discutimos aqui o 

conceito do termo “atividade orientadora de ensino” que utilizamos ao longo do texto. 

2.1. O paradigma da pesquisa 

O paradigma é definido para Lincoln e Guba (1985) citados por Barbosa (2011, p. 76) 

como “uma visão de mundo, uma perspectiva geral, uma maneira de analisar a complexidade 

do mundo real”. Barbosa acredita que o paradigma pode ser visto como o alicerce da prática 

científica, o que comportaria a prática socializada, valores, regras e pressupostos. 

Soto (2014) acredita que existe a necessidade do estudo da aprendizagem em seu local 

natural ao invés de locais com condições artificiais e que isto têm sido uma preocupação nas 

pesquisas desta área. Esta mesma autora considera que este tipo de pesquisa apresenta um 

enfoque metodológico no ensino e aprendizagem. Para Molina (2007) citado por Soto (2014) 

estas pesquisas são focadas em compreender os processos de ensino e aprendizagem nos quais 

o próprio investigador se encontra envolvido. 

Neste sentido, trabalharemos nesta pesquisa com a metodologia dos experimentos de 

ensino que, para Simon (2000) citado por Soto (2014) tem sua origem na necessidade dos 

pesquisadores em entender o processo de aprendizagem dos estudantes em áreas específicas da 

Matemática. Em geral, um experimento de ensino pode ser definido como “(...) uma sequência 

de aulas em que os participantes são normalmente um investigador-docente, um ou mais 

estudantes e um ou mais pesquisadores – observadores” (STEFFE e THOMPSON, 2000, 

citados por MOLINA et al., 2011 p. 79, tradução nossa). 

No quadro a seguir apresentamos as três fases do experimento de ensino (preparação 

do experimento, experimentação e análise) bem como as ações que cada fase necessita de 

acordo com a adaptação realizada por Soto (2014) do trabalho de Molina et al. (2011). 

 

Fase I – Preparação do experimento 

 Definir o problema de investigação; 

 Justificar o interesse e a necessidade de realizar o estudo; 

 Escolher, justificar a escolha e distribuir os participantes no estudo; 
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 Projetar, em linhas gerais, como será a intervenção em sala de aula e justificar; 

 Identificar metodologias de ensino adequadas para o conteúdo a ser abordado, segundo os 

objetivos que se planeja alcançar; 

 Elaborar hipóteses relativas ao problema de pesquisa que poderão ser contrastadas a partir 

das intervenções; 

 Identificar os objetivos; 

 Planejar a intervenção levando em consideração: a análise dos dados que já se tem, a pesquisa 

bibliográfica realizada, o conhecimento prévio dos estudantes e o trabalho realizado em sala 

de aula fora da pesquisa; 

 Justificar o projeto (que aqui chamaremos de atividade orientadora de ensino) e a duração da 

intervenção, tomando decisões a partir dos dados que se tem; 

 Elaborar hipóteses sobre os resultados. Tentar prever as possíveis reações dos estudantes bem 

como suas dificuldades. 

Fase II – Experimentação e análise preliminar 

 Realizar uma coleta de dados detalhada mediante gravações em vídeo e áudio além das notas 

tomadas enquanto observador durante a intervenção; 

 Modificar, de forma justificada, a atividade orientadora de ensino, de acordo com os objetivos 

traçados; 

 O professor/ investigador, se achar necessário, deve tomar notas durante a intervenção para 

complementar e ajudar a entender os dados coletados; 

 Analisar os dados coletados aula a aula; 

 Contrastar os dados coletados com as hipóteses elaboradas previamente e, se necessário, 

reformulá-las para futuras intervenções. 

Fase III – Análise da intervenção 

 Realizar a transcrição das gravações realizadas; 

 Organizar os dados coletados; 

 Analisar todos os dados coletados de forma conjunta (utilizar toda a informação obtida na 

pesquisa bibliográfica realizada para guiar a análise); 

 Responder, se possível, os objetivos da pesquisa; 

 Contrastar os resultados com resultados obtidos em outras pesquisas; 

 Elaborar um modelo que descreva todo o processo, a aprendizagem e o desenvolvimento dos 

estudantes, dos professores envolvidos e das atividades realizadas; 

 Se necessário, ampliar a pesquisa bibliográfica realizada. 

QUADRO 1 – Ações contempladas em cada fase do experimento de ensino. 

Fonte: Adaptado de Molina et al. (2011) citado por Soto (2014, p. 13). 

 

Soto (2014) afirma, em relação à análise dos dados de um experimento de ensino que, 

por ser um estudo de caráter cíclico, esse tipo de pesquisa pressupõe dois tipos de análises: um 

contínuo, que deve ocorrer ao final de cada aula e um ao final da pesquisa, com todos os dados 

coletados. O autor afirma ainda que, a análise ao final de cada aula deve ter um caráter prático 

objetivando a aprendizagem dos estudantes. 

Em consonância com o experimento de ensino, assumiremos nesta pesquisa, como 

método científico, o qualitativo. Denzin e Lincoln (1994) citados por Barbosa (2001) afirmam 

que a principal característica deste método é a tentativa de significar ou interpretar fenômenos 

de acordo com os significados atribuídos a eles. 
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Neste sentido, Barbosa (2001), comenta seis características do método qualitativo 

definidas por ele como principais. Para ele, em primeiro lugar, o pesquisador, considerado 

também como instrumento da pesquisa, pode recorrer a diversas ferramentas na coleta, 

compreensão e interpretação dos dados como sua experiência, seu conhecimento tácito e seus 

pressupostos existenciais. Em segundo lugar, os dados coletados em uma pesquisa com essa 

característica são descritivos e devem ser abordados interpretativamente. Em seguida, o autor 

comenta também em relação ao ambiente natural, que seria a fonte direta dos dados, salientando 

a necessidade de um contato prolongado com o campo, onde a investigação ocorre.  

A compreensão do processo é outra característica por ele comentada, pois ocupa um 

lugar de extrema relevância para os pesquisadores que buscam entender como se dão os 

fenômenos a partir de suas características internas. Em quinto lugar, o autor comenta o processo 

de busca pelo significado que as coisas recebem, ponto central da pesquisa qualitativa, trazendo 

o ponto de vista subjetivo para a compreensão da realidade. Por último, o autor comenta a 

análise indutiva atribuída a este método, pois o mesmo não trabalha com hipóteses e sim, 

buscando a compreensão a partir dos dados coletados. 

Desse modo, nossa pesquisa se enquadra na estratégia experimento de ensino por uma 

perspectiva qualitativa, uma vez que vamos desenvolver a atividade com um grupo de 

estudantes do 9º ano do ensino fundamental fora das aulas regulares. A seguir apresentamos a 

perspectiva modules de Jankvist, na qual nos inspiramos para a elaboração da atividade 

orientadora de ensino. 

2.2. A História da Matemática na abordagem modules 

Para Jankvist (2009), existem modos diferentes dentre os quais a História da 

Matemática poderia ser utilizada no processo de ensino de aprendizagem de matemática e estes 

modos são classificados por ele em três categorias de abordagem: ilumination, modules e 

history-based. 

O autor classifica uma abordagem como ilumination quando em uma classe, as aulas 

expositivas habituais, ou os livros didáticos adotados, são complementados por informações 

históricas. Esses complementos seriam considerados, nessa categoria, independentes da 

abrangência e do escopo, podendo ser desde informações isoladas, trechos históricos e anedotas, 

até mesmo epílogos/prólogos históricos, onde são apresentados nomes, datas, problemas 

históricos, referências a obras originais etc. 

Na abordagem modules, na qual este trabalho se inspira, o autor categoriza as ações 

que apresentam unidades instrucionais devotadas à história e, muitas vezes, baseadas em casos 
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históricos. O termo modules é tomado do trabalho dos autores Katz e Michalowicz, de 2004 e, 

assim como a categorização anterior, pode variar tanto em abrangência quanto em escopo.  

Se estabelecermos em uma escala para essa categorização, uma abordagem que se 

enquadraria em um dos extremos da categoria é a denominada por Tzanakis e Arcavi (2000) 

citados por Jankvist (2009) de “pacotes históricos”, que seriam materiais prontos para serem 

utilizados pelos professores em duas ou três aulas e focado em um pequeno tópico, fortemente 

vinculado ao currículo11. No meio da escala estariam módulos que necessitam de 10 a 20 aulas 

para serem abordados pelo professor e que precisam estar ligados aos tópicos do currículo 

matemático, oferecendo aos estudantes a possibilidade de explorar ramos da matemática que 

geralmente não seriam explorados na escola.  

Para Fauvel e van Maanen (2000) citados por Jankvist (2009), as formas de 

implementar esta abordagem seriam numerosas. Esses módulos poderiam ser introduzidos por 

meio de livros didáticos, de fontes originais, de projetos, de peças históricas, com o uso da 

Internet, de planilhas, de problemas históricos, de instrumentos mecânicos etc. Na outra 

extremidade da escala estariam os cursos completos, ou até mesmo os livros, que abordassem 

a história da matemática dentro de um programa de matemática. 

A última categoria trazida pelo autor apresenta as abordagens que são diretamente 

inspiradas na História da Matemática. Diferentemente da categoria modules, a history-based 

não aborda a história da matemática diretamente, o desenvolvimento histórico não é discutido, 

mas é ele que define a ordem e a forma como os tópicos matemáticos são apresentados. 

Fried (2008) citado por Jankvist e Kjeldsen (2010) afirma que muitos professores 

enfrentam um dilema ao trabalhar com a História na Educação Matemática. Como trabalhar 

com a História da Matemática ao mesmo tempo em que se gasta tempo com ideias filosóficas 

e matemáticas que talvez não sejam relevantes para o currículo que geralmente é voltado para 

a matemática necessária na ciência ou na indústria? Deste modo, nos inspiramos na perspectiva 

modules no extremo da escala denominado de “pacotes históricos” para a elaboração da 

atividade orientadora de ensino em um esforço para não abrir mão, nem do currículo 

matemático, no caso o bloco grandezas e medidas, nem da situação histórica que abordaremos. 

A seguir abordaremos a teoria da Atividade que nos permitirá uma análise mais rica 

de todo o processo. 

 

 

                                                 
11 A proposta deste trabalho é se enquadrar nesta escala da perspectiva modules. 
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2.3. A teoria histórico-cultural da Atividade 

Para Asbahr (2005), esta é uma teoria que possui potencial para pesquisas no âmbito 

da educação justamente por constituir-se de uma abordagem teórico-metodológica 

multidisciplinar, além de afirmar que ainda são poucos os pesquisadores brasileiros da 

contemporaneidade que a utilizam como referencial para pesquisas nessa área. Para a autora, a 

atividade seria a categoria central do materialismo histórico-dialético proposto por Karl Marx 

(1818-1883) já em seus primeiros escritos.  

Davidov (1988) citado por Asbahr (2005, p.109) afirma que “a categoria filosófica 

da atividade é a abstração teórica de toda a prática humana universal, que tem um caráter 

histórico social. [...] Na atividade se descobre a universalidade do homem enquanto sujeito”12 

(tradução nossa). Neste mesmo sentido, para Asbahr (2005) Vygotsky (1896-1934) já utilizaria 

o conceito de atividade em seus escritos iniciais. Além disso, Kozulin (2012) citado por Asbahr 

(2005, p.109) afirma que “a consciência é construída de fora para dentro por meio das relações 

sociais” e, sendo assim, Asbahr (2005) acredita que a consciência e a atividade devam ser 

entendidas com uma unidade dialética por serem dois elementos fundamentais à psicologia 

histórico-cultural. 

Segundo Campos (2012), “Vygotsky propôs um modelo que tem, na ação mediada, 

sua unidade de análise. Para que uma ação humana se efetive, é necessário que haja três 

componentes básicos: o sujeito, o objeto e as ferramentas de mediação” (ver figura 1). Para o 

autor, o sujeito é quem atua no direcionamento de suas ações ao objeto da atividade. A relação 

estabelecida entre o sujeito e o objeto, é mediada por ferramentas, ou artefatos, de mediação. A 

ferramenta seria o que torna possível a transformação do objeto para suprir alguma necessidade 

do ser humano, o que seria o resultado da atividade humana. Essas ferramentas seriam 

elementos da cultura onde o sujeito está inserido, como máquinas e instrumentos (elementos 

tangíveis), ou leis, procedimentos, metodologias e outros (entes abstratos). 

                                                 
12 La categoría filosófica de actividad es la abstracción teórica de toda la práctica humano universal, que tiene 

um carácter histórico social. [...] Em la actividad se pone al descobierto la universalidade del sujeito humano. 
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FIGURA 1 - Modelo de Vygotsky para representação da relação mediada entre sujeito 

e objeto. 

Fonte: (CAMPOS, 2012, p. 39). 

Toda a importância creditada por Vygotsky às ferramentas tem nítida ligação, segundo 

Oliveira (1988), com sua filiação teórica aos postulados marxistas. Para a autora as ferramentas 

estariam entre o trabalhador e o objeto de seu trabalho, sendo um objeto social que mediaria a 

relação entre o indivíduo e o mundo. Vygotsky acreditava, como nos apresenta Campos (2012, 

p. 39), que “a ferramenta de mediação mais importante desenvolvida pelo homem, que o 

diferencia substancialmente de outras formas de vida, seria a linguagem e os signos que a 

compõem”. Porém, foi, segundo Asbahr (2005, p. 109), “[...] Leontiev quem sistematizou o 

conceito de atividade, fundando a teoria psicológica geral da atividade”, partindo desta teoria 

como desdobramento e continuidade da psicologia histórico-cultural. 

Alexei Nikolaievich Leontiev (1904 – 1979) foi um dos colaboradores mais próximos 

de Vygotsky segundo Oliveira (1988) e teria trabalhado com ele em plena Rússia pós-

revolucionária, na construção da nova psicologia. As atividades humanas, segundo a autora, 

“[...] são consideradas por Leontiev como formas de relação do homem com o mundo, dirigidas 

por motivos, por fins a serem alcançados” (OLIVEIRA, 1988, p. 96). 

Para Campos (2012, p. 40):  

Na perspectiva de Leontiev, a atividade seria socialmente mediada. Sua análise 

enfatiza o papel da divisão do trabalho e das regras que medeiam a relação entre os 

indivíduos na atividade. A divisão do trabalho seria a manifestação da natureza 

coletiva da atividade e serviria, também, ao processo de transformação do objeto 

visando à satisfação da necessidade do sujeito. 

Ou seja, “a atividade é uma forma complexa de relação homem-mundo, que envolve 

finalidades conscientes e atuação coletiva e cooperativa” (OLIVEIRA, 1988, p. 97). 

Além de afirmar que necessidade, objeto e motivo seriam os três elementos básicos 

para que uma atividade existisse, Campos (2012) afirma também que em sua visão da atividade 

socialmente mediada, Leontiev, para explicar a natureza do sistema de atividade coletiva, 

introduz novos elementos/procedimentos que se dispõem em níveis hierarquicamente 

organizados: da atividade, da ação e da operação. O autor afirma que: 
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Em Leontiev, uma atividade seria composta por ações, que são os inúmeros 

procedimentos planejados previamente que o sujeito realiza para alcançar seu 

objetivo. Esse planejamento é limitado pelas condições concretas de vida do sujeito 

em um dado contexto histórico, o qual lhe propicia os meios materiais e culturais para 

a execução de uma tarefa. Essas ações possíveis são orientadas por uma meta 

consciente a se atingir. Assim, enquanto uma atividade é orientada por um motivo, 

uma ação é orientada por uma meta (CAMPOS, 2012, p. 40-41). 

Asbahr (2005) considera que as ações representam o aspecto operacional, ou seja, os 

procedimentos que o sujeito realizará para alcançar seu objetivo. Por outro lado, a operação 

seria o processo de tecnificação da ação, e, para a autora, em geral, acontece automaticamente. 

Ela afirma também que uma atividade pode se tornar uma ação se perder seu motivo original, 

assim como uma determinada ação também pode se transformar em uma atividade, quando 

ganha um motivo próprio, ou ainda em uma operação (ver figura 2).  

 
FIGURA 2 - Níveis hierárquicos de uma atividade. 

Fonte: (KUUTTI, 1996, citado por CAMPOS, 2012, p. 41). 

Deste modo, pesquisar uma atividade, segundo Asbahr (2005) requer uma análise de 

sua estrutura, das relações entre seus componentes e de seu motivo. 

Em relação à própria evolução da teoria, Yrjö Engeström afirma que:  

[...] a teoria da atividade teria sofrido diversas mudanças ao longo do seu 

desenvolvimento, sendo possível representar as alterações mais significativas através 

de três gerações de pensadores. Vygotsky faria parte da primeira geração do 

pensamento da atividade mediada por artefatos. A segunda geração seria representada 

pelas inovações propostas por Leontiev em relação aos níveis de atividade. A terceira 

seria a estrutura proposta pelo próprio Engeström (ENGESTRÖM; MIETTINEN; 

PUNAMÄKI, 1999, citados por CAMPOS, 2012, p. 43). 

Para Engeström (1987) existem três princípios básicos a serem levados em 

consideração na análise e interpretação de dados que descrevem comportamentos ou discursos 

humanos. Em primeiro lugar um sistema coletivo de atividades pode ser tomado como unidade 

de análise que forneça contexto e significado para eventos individuais aparentemente aleatórios. 

Em segundo lugar, uma atividade e os seus componentes podem ser entendidos historicamente, 
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de acordo com a perspectiva adotada. Por último, ele acredita que qualquer contradição 

(transformação) da atividade pode ser analisada como uma fonte de mudança, inovação, e 

desenvolvimento do próprio sistema, o que inclui seus participantes. 

A visão da atividade humana como sendo o produto de uma rede social de processos, 

segundo Campos (2012), foi reestruturada por Engeström em sua versão da teoria da atividade 

ao explorar mais o papel da comunidade. Engeström propõe, segundo o autor, um modelo de 

representação onde os elementos novos se integram de forma sistêmica. 

Além da mediação pelas ferramentas, apresentada no modelo de Vygotsky, introduzir 

a comunidade nesse quadro da atividade impõe, para o autor, elementos de mediação. A relação 

entre o sujeito e a comunidade, por exemplo, seria mediada por regras, tácitas ou não, 

convencionadas pela sociedade (Ver figura 3). 

 

 
FIGURA 3 - Representação da relação mediada entre sujeito e comunidade. 

Fonte: (CAMPOS, 2012, p. 43). 

A mediação entre a comunidade e o objeto, por sua vez, se daria segundo o autor pela 

divisão do trabalho, que estaria ligada ao modo como a comunidade se organiza em direção a 

um objeto para chegar a um resultado. A divisão do trabalho permite que percebamos os 

elementos hierárquicos dentro de uma determinada comunidade, que são expressos na 

atribuição de tarefas legitimadas pelo meio social (ver figura 4). 

 

 
FIGURA 4 - Representação da relação mediada entre comunidade e objeto. 

Fonte: (CAMPOS, 2012, p. 44). 
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Ao reunir todos esses processos de mediação, Engeström constrói um modelo que, 

segundo Campos, permite a representação de uma atividade coletiva, na qual os diversos 

sujeitos, ou grupos, executam ações não orientadas diretamente ao objeto da atividade, mas 

interligadas à atividade pela divisão do trabalho. Deste modo, teríamos um sistema de atividade 

como a unidade de análise, conceito central na teoria de Engeström.  

Campos (2012, p. 44) afirma que nesse sistema de atividade “o sujeito estaria 

conectado à sua comunidade através de uma rede interligada de ações coletivamente negociadas 

e distribuídas segundo a divisão do trabalho”. Para representar essa nova visão, Engeström 

introduziu um modelo triangular expandido, como mostrado na figura 5 a seguir: 

 

 
FIGURA 5 - Modelo triangular expandido para representação de um sistema de 

atividade coletiva. 

Fonte: (CAMPOS, 2012, p. 44). 

O autor considera que os contextos, ou seja, espaços experimentalmente criados, são 

sistemas de atividades que integram o assunto, o objetivo e os instrumentos. Ele acredita 

também que um sistema de atividades é descontínuo e heterogêneo, no sentido que há mudanças, 

crises e transformações a nível qualitativo (contradições).  

As contradições seriam, nesse sentido, tensões historicamente construídas no sistema 

de atividades que geram “desvios observáveis no fluxo das interações”13  (ENGESTRÖM, 

BROWN, CHRISTOPHER & GREGORY, 1991 apud MURPHY & MANZANARES, 2008, 

p. 445, tradução nossa), “problemas, rupturas, quebras, confrontos”14 (KUUTI, 1996, apud 

MURPHY & MANZANARES, 2008, p. 445, tradução nossa) neste sistema, podendo provocar 

mudanças. As contradições representam o combustível para que a atividade se mova.  

Desta forma, analisamos todo o processo desta pesquisa tendo como guia essas 

contradições. 

                                                 
13 Deviations in the observable flow of interaction. 
14 Problems, ruptures, breakdowns, clashes. 
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2.4.1      A Atividade Orientadora de Ensino 

 

Neste trabalho, nos apoiaremos na noção de atividade pedagógica alicerçada no 

materialismo histórico-dialético. Para Asbahr (2005), a educação ocorre por meio de um 

processo que visa transmitir e assimilar a cultura produzida historicamente e, é por meio dela, 

que nos humanizamos, tornando-se possível a formação de nossa natureza social. Saviani (2000) 

citado por Asbahr (2005, p. 113) sintetiza o objetivo da atividade educativa como “(...) o ato de 

produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida 

histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens”. 

Desta forma, entendemos a escola, assim como Asbahr (2005) como a instituição 

social que tem como particularidade a transmissão, de forma sistematizada e organizada, do 

saber que é historicamente acumulado e o professor, como o sujeito que conduz a atividade 

pedagógica, o responsável por essa transmissão. 

A autora afirma ainda que: 

 

A significação social da atividade pedagógica do educador é justamente proporcionar 

condições para que os alunos aprendam, ou melhor, engajem-se em atividades de 

aprendizagem. Para tanto, o professor é responsável por organizar situações 

propiciadoras da aprendizagem, levando em conta os conteúdos a serem transmitidos 

e a melhor maneira de fazê-lo. O professor é, portanto, o mediador entre o 

conhecimento e o aluno, entre os produtos culturais humano-genéricos e seres 

humanos em desenvolvimento (ASBAHR, 2005, p. 113). 

 

Neste sentido, Asbahr (2005) acredita que, a significação social da atividade 

pedagógica é proporcionar aos estudantes a apropriação de um conhecimento não-cotidiano que 

tem por finalidade direta o desenvolvimento psíquico. Sendo assim, cabe ao professor organizar 

sua prática na intenção de alcançar esses objetivos, planejando atividades orientadoras de 

ensino. Para Basso (1994) citado por Asbahr (2005, p. 114), essas atividades se estruturam de 

forma que os sujeitos interajam, mediados por um conteúdo e com o objetivo de solucionar 

coletivamente uma situação problema. Ainda sobre a atividade orientadora de ensino, Moura 

(2001), citado por Asbahr (2005, p. 114) afirma: 

 

A atividade orientadora de ensino tem uma necessidade: ensinar; tem ações: define o 

modo ou procedimentos de como colocar os conhecimentos em jogo no espaço 

educativo; e elege instrumentos auxiliares de ensino: os recursos metodológicos 

adequados a cada objetivo e ação (livro, giz, computador, ábaco etc.). E, por fim, os 

processos de análise e síntese, ao longo da atividade, são momentos de avaliação 

permanente para quem ensina e aprende. 

 

 Para Moura et al (2010, p. 217) a estrutura de uma atividade orientadora de ensino 

“indica uma necessidade (apropriação da cultura), um motivo real (apropriação do 

conhecimento historicamente acumulado), objetivos (ensinar e aprender) e propõe ações que 
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considerem as condições objetivas da instituição escolar”. Os autores acreditam também que os 

professores devem guiar suas ações de modo que seus alunos se apropriem das experiências 

histórico-culturais da humanidade. 

Em relação ao conceito da atividade orientadora de ensino, Moura et al (2010, p.221), 

acreditam não ter um caráter estático ao afirmarem que:  

 

Não é um objeto, mas sim um processo e como tal é voltado à apropriação dos 

conhecimentos teóricos que explicam a realidade em movimento conforme seus 

personagens e relações, constituindo-se de forma dialética na relação entre o ideal e o 

real e enquanto processo de ação e reflexão. A atividade é orientadora no sentido em 

que é construída na inter-relação professor e estudante e está relacionada à reflexão 

do professor que durante todo o processo sente necessidade de reorganizar suas ações 

por meio da contínua avaliação que realiza acerca da coincidência ou não entre os 

resultados atingidos por suas ações e os objetivos propostos. 

 

Moura et al (2010, p. 223) também afirma que a situação desencadeadora de 

aprendizagem, deve contemplar: 

 

(...) a gênese do conceito, ou seja, a sua essência; ela deve explicitar a necessidade 

que levou a humanidade à construção do referido conceito, como foram aparecendo 

os problemas e as necessidades humanas em determinada atividade e como os homens 

foram elaborando as soluções ou sínteses no seu movimento lógico-histórico. 

 

Além disso, outro elemento da significação social da atividade pedagógica é a 

formação da postura crítica do aluno, que ocorre, segundo Moura (2001) citado por Asbahr 

(2005), ao possibilitar que o estudante perceba o processo de produção do conhecimento. O 

aluno não é apenas o objeto da atividade do professor, mas é acima de tudo o sujeito.  

 

2.5 A articulação das teorias apresentadas 

 

Neste capítulo apresentamos teorias como o Experimento de Ensino e a Teoria da 

Atividade, bem como a perspectiva modules e o conceito de Atividade Orientadora de Ensino 

no qual nos apoiamos.  

A título de esclarecimento, eles se articulam neste trabalho da seguinte maneira: 

Temos de modo amplo o Experimento de Ensino como guia metodológico para nossas ações 

no campo, onde desenvolvemos uma Atividade Orientadora de Ensino elaborada tendo como 

parâmetro a perspectiva modules. 

Por fim, nos propusemos a analisar toda a proposta, desde a elaboração da Atividade 

Orientadora de Ensino até o seu desenvolvimento em sala de aula, a partir da Teoria da 

Atividade, nos concentrando, principalmente, nas contradições observadas. 
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3. A PESQUISA 

Neste capítulo tratamos da pesquisa em si, apresentamos o bloco grandezas e medidas, 

o contexto histórico da Alhambra, bem como seu sistema hidráulico e o desenvolvimento da 

atividade no campo. 

3.1 O bloco grandezas e medidas 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática para o Ensino Fundamental de 

1998, os conteúdos matemáticos aparecem organizados em blocos como Números e Operações, 

Espaço e Forma, Grandezas e Medidas e Tratamento da Informação. Optamos por trabalhar na 

perspectiva de capacidades, consolidando e retomando habilidades presentes no bloco 

Grandezas e Medidas, pois segundo Brasil (1998, p. 51): 

Este bloco caracteriza-se por sua forte relevância social devido a seu caráter prático e 

utilitário, e pela possibilidade de variadas conexões com outras áreas do conhecimento. 

Na vida em sociedade, as grandezas e as medidas estão presentes em quase todas as 

atividades realizadas. Desse modo, desempenham papel importante no currículo, pois 

mostram claramente ao aluno a utilidade do conhecimento matemático no cotidiano.  

É nesse bloco que são tratadas diferentes grandezas como comprimento, massa, tempo, 

capacidade, temperatura etc, bem como as que são determinadas pela razão ou produto de duas 

outras como velocidade, densidade demográfica, etc. O texto presente nesse documento 

também corrobora com a perspectiva deste trabalho ao afirmar que “são contextos muito ricos 

para o trabalho com os significados dos números e das operações, da ideia de proporcionalidade 

e um campo fértil para uma abordagem histórica” (BRASIL, 1998, p.52). 

Neste mesmo sentido, o documento reafirma a importante contribuição que a História 

da Matemática pode oferecer ao processo de ensino e aprendizagem ao dizer que: 

Ao revelar a Matemática como uma criação humana, ao mostrar necessidades e 

preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, ao 

estabelecer comparações entre os conceitos e processos matemáticos do passado e do 

presente, o professor cria condições para que o aluno desenvolva atitudes e valores 

mais favoráveis diante desse conhecimento (BRASIL, 1998, p.42). 

Neste trabalho, propomos uma abordagem deste bloco com estudantes do 9º ano do 

Ensino Fundamental, trabalhando a consolidação e a retomada de algumas das capacidades/ 

habilidades apresentadas por ele.  

As Proposições Curriculares de Matemática para o Ensino Fundamental da Rede 

Municipal de Educação de Belo Horizonte, onde o pesquisador leciona, adotam uma abordagem 

processual da aprendizagem e propõem quatro tipos para a abordagem das capacidades 

presentes nos blocos de conteúdos que “(...) são nomeados como aqueles utilizados pela 
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“Coleção Instrumentos da Alfabetização” produzida pelo Centro de alfabetização, leitura e 

escrita – Ceale/FaE/UFMG” (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELO 

HORIZONTE, 2010, p. 23). Estas abordagens para as capacidades são: Introduzir, Trabalhar, 

Consolidar e Retomar. É necessário salientar que esses tipos de abordagem assumem 

significados próprios quando são adotados no documento mencionado e se volta para o ensino 

de Matemática. 

Para a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte (2010), introduzir não 

significa necessariamente o primeiro contado do estudante com determinado conceito, mas sim 

a primeira abordagem escolar, a primeira proposta de uma situação-problema em que o 

estudante necessita articular seus conhecimentos.  

Trabalhar, segundo o documento, é o momento em que a abordagem busca a 

exploração, sistematicamente, de situações – problema no intuito de desenvolver as capacidades 

que foram introduzidas anteriormente.  

O terceiro tipo de abordagem proposta é “consolidar” que, numa lógica de 

aprendizagem contínua busca sedimentar os avanços alcançados pelos estudantes. É o momento 

de formalizar a aprendizagem com a linguagem matemática adequada para o nível dos 

estudantes.  

Por último, cada conceito precisa ser “retomado” no momento em que, ao introduzir 

outras capacidades, estas possuam aspectos que se relacionam, ampliando, assim, capacidades 

já consolidadas. O documento salienta que esse tipo de abordagem não tem o mesmo sentindo 

que revisar, mas, sim, de uma nova abordagem daquilo que já foi ensinado, promovendo outra 

oportunidade para os estudantes que ainda não desenvolveram plenamente as capacidades 

abordadas. Para tanto, o documento apresentado uma seleção do que é considerado essencial, 

por meio de uma matriz curricular organizada por capacidades/habilidades (Introduzir - I, 

Trabalhar - T, Consolidar - C e Retomar - R) e dividida por blocos, como propõem os PCN, 

conforme o quadro 2 a seguir. 
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QUADRO 2 - O bloco Grandezas e Medidas  

Fonte: Belo Horizonte, 2010, p. 35-35. 



45 

 

Portanto, espera-se com a atividade orientadora de ensino que, dentre os objetivos 

traçados pelas Proposições Curriculares da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte 

para o 9º ano (3º ciclo), os estudantes possam consolidar e/ ou retomar algumas capacidades/ 

habilidades como: 

 Reconhecer e utilizar, em situações-problema, as unidades usuais de medida: 

superfície, volume e ângulos; 

 Identificar, estabelecer relações e fazer conversões, em situações-problema entre 

unidades usuais de medidas de comprimento, superfície e volume; 

 Conceituar área e volume; 

 Calcular ou estimar, em situações-problema, o perímetro e a área de figuras planas 

utilizando fórmulas; 

É necessário levar em consideração que as capacidades que nos propomos a consolidar 

e/ ou retomar com os estudantes podem não terem sido trabalhadas ou mesmo introduzidas no 

percurso escolar dos mesmos. Para tanto, avaliaremos ao longo do desenvolvimento da 

atividade elaborada a necessidade de que outras ações devam ser tomadas neste sentido. 

3.2 A Alhambra 

Para Jankvist (2010) qualquer pesquisa empírica deve ser dividida em tarefas de 

elaboração, desenvolvimento e avaliação. Quanto à elaboração de atividades que usam a 

História o autor afirma que se tem muito trabalho a ser feito, principalmente na seleção de casos 

adequados. Sendo assim, a escolha da Alhambra não se dá por acaso. Para trabalhar as 

capacidades presentes no bloco Grandezas e Medidas, que o próprio PCN apresenta como tendo 

um caráter prático e utilitário, acreditamos ser possível abordá-las por meio de uma situação 

histórica onde estas capacidades fossem extremamente necessárias, como é o caso da Alhambra 

e de seu sistema hidráulico.  

A Alhambra está localizada no vale Assabica, em Granada, região de Andaluzia, na 

Espanha, que esteve sob controle mouro por um longo período. Segundo Irwin (2004), no ano 

711, exércitos árabes cruzaram o Estreito de Gibraltar e ocuparam rapidamente a península 

Ibérica, com exceção apenas da parte noroeste. Os exércitos árabes teriam ocupado também o 

Sul da França e até mesmo locais onde hoje se localiza a Suíça. Os árabes mantiveram um 

controle substancial sobre a Espanha até 1492, quando seu último território remanescente na 

região de Granada foi então conquistado pelos cristãos e se tornou um palácio cristão. 
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O autor afirma também que a Alhambra (ver figura 6) é o único complexo de palácios 

mouros ainda existentes que remota da Idade Média. 

 
FIGURA 6 – Vista da Alhambra. 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 

A Alhambra, situada sobre um esporão rochoso na margem norte da cidade de Granada, 

não seria um palácio para Irwin (2004), mas sim vários palácios e edifícios de apoio que foram 

sendo construídos por um longo período. Segundo ele havia uma cidadela na ponta ocidental 

da colina de Sabika já no século IX e algumas partes da Alhambra teriam sido erguidas até 

meados do século XV.  

Irwin (2004) afirma que o glorioso palácio medieval Comares foi construído entre os 

anos 1.334 e 1.391, durante o reinado do califa Nasrid e que era dividido em três seções: O 

Mexuar, uma sala pública onde os negócios eram realizados, a Corte de Myrtles, também 

chamada de Sala dos Embaixadores, um salão também de negócios, porém mais privativo, onde 

embaixadores eram recebidos e a Corte dos Leões, quartos privados onde o califa vivia com 

suas esposas e amantes. Do lado de fora da Corte dos Leões havia ainda uma entrada para a 

Sala das Duas Irmãs, aposentos das amantes favoritas do califa no momento. 

Porém, o autor acredita que as partes mais importantes e mais interessantes foram 

construídas em meados do século XIV como o Quarto Dourado, a Corte de Myrtles e a Corte 

dos Leões. O Mexuar teria sofrido tantas mudanças ao longo dos séculos que não se pode 

sensatamente afirmar em qual momento foi construído.  
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Para o autor, o modo como as várias partes da Alhambra são dispostas é difícil de ser 

compreendido. Salas, pátios e passagens são definidos com angulações estranhas entre si. 

Parece não ter existido um projeto abrangente.  

Ele considera importante a nomeação dos lugares que compõem o complexo, porém 

alerta que diferentes guias do local fazem referência aos mesmos lugares por nomes diferentes. 

A maior parte dos nomes teria sido dada aos locais após a Idade Média. O autor afirma também 

que hoje, os palácios principais são interligados, conforme a figura 7.  

  
FIGURA 7 - Os palácios da Alhambra. 

Fonte: Irwin, 2004, p. 12 – 13. 

3.2.1. O sistema hidráulico da Alhambra 

Para os povos que viviam no deserto, a água era tida como símbolo da vida. Segundo 

um documento da UNESCO (2014), embora tenha sido uma tarefa muito difícil levar a água 

até a Alhambra, principalmente pela sua localização no topo de uma montanha íngreme, os 

árabes conseguiram com sucesso levar a água do rio Darro, localizado a aproximadamente 6 

km do local, por meio de sistemas de irrigação e aquedutos (ver figura 8). Além de uma represa 

construída por eles para desviar parte do rio e impulsionar a água, os engenheiros árabes 

necessitaram cavar dois túneis para que o percurso não sofresse tanto a ação da gravidade. 
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FIGURA 8 – Caminho percorrido pela água do rio Darro até a Alhambra. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=76QzbpO7G2E, sem data. 

Na Alhambra, o sistema de abastecimento aproveitava a topografia da área, pois os 

canais de água inclinados permitiam que a água fluísse livremente entre os palácios (ver figura 

9). Estas obras de engenharia foram possíveis segundo Navarro (2010) pela utilização de uma 

técnica denominada tapial hidráulico, que consiste em uma impermeabilização de depósitos e 

canais por meio de cal.  

  
FIGURA 9 – Abastecimento da Alhambra pela Acequia Real. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=76QzbpO7G2E, sem data. 

Para Hagen e Márquez (2010), em um primeiro momento, as acequias (canais) e os 

sistemas de captação, armazenamento e distribuição de água foram construídos para o 

abastecimento humano e para a irrigação das hortas e dos jardins. Além da função de irrigação, 

a água tinha outras finalidades como refrescar, criando um microclima, e até mesmo fins 
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estéticos. O som quase silencioso da água nas fontes e nos banhos tinha também um efeito 

relaxante. 

Segundo os autores, o primeiro sistema construído sofreu diversas modificações 

durante os séculos de ocupação dos árabes até a conquista do local pelos reis católicos em 1492 

como por exemplo: A construção de um dispositivo de elevação de água com tração animal 

(ver figuras 10 e 11) para armazenar grande quantidade de água em depósitos construídos na 

colina vizinha à Alhambra, a Generalife, a construção de uma ramificação da Acequia Real, a 

Acequia del Tercio dentre outros (ver figuras 12 e 13). Estas modificações teriam permitido 

uma ampliação das zonas irrigadas e das áreas de plantio bem como a construção de fazendas 

nos arredores da Alhambra. 

 
FIGURA 10 – Dispositivo de elevação da água com tração animal. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=76QzbpO7G2E, sem data. 
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FIGURA 11 – Modelo em tamanho real de um dispositivo de elevação da água com tração 

animal no Parque do Retiro, Madrid. 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 

 
FIGURA 12 - Acequia Real e del Tercio 

Fonte: Hagen e Márquez, 2010, p. 133. 
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FIGURA 13 - Acequia Real ao entrar na Alhambra. 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

Estes autores afirmam também que com a conquista da região pelos cristãos e a 

expulsão dos árabes no último terço do século XVI, pomares, jardins e áreas cultivadas nos 

arredores da Alhambra sofreram um processo de abandono e os sistemas distribuição e 

armazenamento de água um processo de deterioração irreversível, com as exceções das 

Acequias Reais e Tércio, que mantiveram o seu sistema operacional tradicional até o final da 

década de 50 do século XX, quando foram substituídas por galerias e túneis de maior 

durabilidade e capacidade. 

Pensando na Alhambra e no bloco grandezas e medidas, muitas são as habilidades 

matemáticas possíveis de serem abordadas. Por se tratar de uma turma de 9º ano do Ensino 

Fundamental e de pouco tempo disponível, optamos por focar a atividade no sistema hidráulico 

construído pelos árabes neste complexo sem abandonar o contexto histórico, que impulsionou 

tal desenvolvimento. 

3.3 O trabalho de campo e a coleta de dados 

A pesquisa foi realizada em uma escola da pública de Belo Horizonte, Minas Gerais 

que atualmente oferece o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano). No período matutino (07h às 

11h30) estão distribuídas as turmas do 5º ao 9º ano e no período vespertino (13h às 17h30) 

turmas do 1º ao 4º ano. O Ensino Fundamental na modalidade EJA (Ensino de Jovens e Adultos) 

é oferecido apenas no período noturno (18:30h às 21h30).   

A escola, segundo seu Projeto Político e Pedagógico da instituição, é localizada em 

uma região caracterizada por uma ocupação heterogênea com a presença de conjuntos 

habitacionais, vilas, favelas e ocupações de terrenos públicos e privados, grandes equipamentos 

industriais e bairros residenciais de classe média baixa e com baixo índice de verticalização.  
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A região possui um comércio logístico - alimentos, vestuário e mobiliários – bem 

desenvolvido nas principais ruas dos bairros. Apresenta um dos índices de IQVU – Índice de 

Qualidade de Vida Urbana - mais baixos da Regional na qual se encontra, 0,37, segundo o 

Relatório Geral sobre o cálculo do índice de qualidade de Vida Urbana – IQVU 2006. 

A faixa etária predominante é de homens e mulheres entre 25 e 44 anos de idade (9390 

homens e 9929 mulheres), população em idade economicamente ativa, em razão, possivelmente, 

de ser uma região que absorve mão de obra, consequência da instalação de indústrias e comércio 

na região. No que se refere à escolaridade, 89,91% de homens e 87,96% de mulheres são 

alfabetizados, sendo que 48,35% do total de homens e mulheres finalizaram o Ensino 

Fundamental. Uma característica marcante da região é a concentração de vilas e de conjuntos 

habitacionais, em situação de vulnerabilidade social. 

Com relação aos estudantes atendidos pela escola, o mesmo documento afirma que são 

oriundos de classe média baixa e que suas famílias concentram suas atividades, principalmente 

no comércio logístico – alimentos, vestuário e mobiliários e como trabalhador doméstico em 

atividades na casa de outras pessoas. Segundo dados dos equipamentos de saúde e assistência 

social que atuam no território há vários tipos de organização familiar sendo aproximadamente 

55% monoparental feminina e também masculina (minoria). Esses estudantes trazem para a 

escola uma variada educação moral, religiosa e cultural.   

Como a direção da escola autorizou o desenvolvimento da pesquisa no ambiente 

escolar (ver anexo 12), realizamos a pesquisa no primeiro semestre de 2017. O projeto foi 

apresentado aos pais e alunos e em seguida, os convidamos a participar, além de solicitar a 

autorização por escrito, segundo os modelos contidos nos anexos 14, 15, 16 e 17, para iniciar o 

trabalho de campo.  

A atividade foi desenvolvida no intervalo entres os turnos com estudantes oriundos 

das duas turmas de 9º ano existentes na escola, cujas idades variam entre 14 e 16 anos. Os 

alunos trabalharam em pequenos grupos ou individualmente conforme a atividade propunha. 

Cada encontro, que teve duração aproximada de uma hora, foi conduzido pelo próprio 

pesquisador. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, trabalhamos com os dados advindos das 

anotações feitas no diário de campo, que contém informações sobre a rotina dos estudantes, 

informações sobre o andamento da pesquisa e todas as observações que o pesquisador julgou 

importantes, como dúvidas e comentários dos alunos durante o desenvolvimento da atividade 

ao longo dos encontros. Os encontros foram filmados para auxiliar na análise dos dados. 
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É importante ressaltar que, de acordo com a metodologia adotada, a atividade foi 

refinada após desenvolvê-la em turmas diferentes. Para isso, trabalhamos com 3 turmas 

diferentes conforme o quadro 3 a seguir, para que as tarefas pudessem ser reaplicadas, 

recebendo as adequações necessárias e principalmente para que todo este processo seja 

analisado, conforme o foco desta pesquisa.  

 

Turma 
Participante/ 

Estudante 
Momento 1 Momento 2 Momento 3 

1 

A1 PRESENTE AUSENTE PRESENTE 

A2 PRESENTE PRESENTE AUSENTE 

A3 PRESENTE PRESENTE AUSENTE 

A4 PRESENTE PRESENTE AUSENTE 

A5 PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

A6 PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

A7 PRESENTE PRESENTE AUSENTE 

A8 PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

A9 PRESENTE AUSENTE PRESENTE 

A10 PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

A11 PRESENTE PRESENTE AUSENTE 

2 

B1 PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

B2 PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

B3 PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

B4 PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

B5 PRESENTE PRESENTE AUSENTE 

B6 PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

B7 PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

3 

C1 PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

C2 PRESENTE AUSENTE AUSENTE 

C3 PRESENTE AUSENTE AUSENTE 

C4 AUSENTE AUSENTE PRESENTE 

C5 PRESENTE AUSENTE AUSENTE 

C6 PRESENTE PRESENTE AUSENTE 

C7 AUSENTE PRESENTE AUSENTE 

C8 AUSENTE PRESENTE AUSENTE 

C9 AUSENTE AUSENTE PRESENTE 

C10 AUSENTE PRESENTE AUSENTE 

QUADRO  3 -  Distribuição das turmas e presenças. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Inicialmente, sorteamos 12 estudantes para compor cada turma (com exceção da 

primeira, que haveriam 13), mas alguns não compareceram em nenhum dos momentos. É 

importante ressaltar que, durante o trabalho de campo, acontecia simultaneamente na escola o 

ensaio para as danças da Festa Junina, o que impactou extremamente a presença dos estudantes 

nos encontros.  

Outro fator que acreditamos ter impactado, principalmente a terceira turma, foi a 

ocorrência dos encontros na semana que antecedeu o recesso de julho. Muitos estudantes já não 

foram mais à aula nesses dias. 
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Em relação à atividade, muitas eram as possibilidades de explorar o sistema hidráulico 

da Alhambra por meio de conteúdos presentes no bloco grandezas e medidas como identificar, 

utilizar, reconhecer, estabelecer relações entre unidades de medida de superfície e de volume.  

Na atividade elaborada, o primeiro momento teve como objetivo introduzir o papel da 

Alhambra e de sua construção no desenvolvimento do reino Nasrida na região de Andaluzia, 

na Espanha, principalmente a importância da Matemática neste contexto, a partir de vídeos pré-

selecionados presentes no youtube.  

Uma vez que não foram encontrados materiais disponíveis em língua portuguesa o 

professor/ pesquisador conduziu este momento com comentários próprios a partir da pesquisa 

realizada e se apoiando nas imagens projetadas.  

Após o documentário, os alunos eram solicitados a participar de uma discussão 

orientada e, em seguida, a redigir um texto com suas primeiras impressões sobre a Alhambra e 

a Matemática naquele contexto. 

No segundo momento, procuramos trabalhar e retomar o uso de escalas, da conversão 

de medidas e elementos presentes em uma circunferência, além do cálculo do seu perímetro. 

Para isso, abordamos o sistema de transporte da água feito pelos árabes em meados da idade 

média focando no seu percurso e nos artifícios utilizados por eles. 

No terceiro e último momento procuramos trabalhar e retomar noções de perímetro, 

área e volume assim como seus cálculos, além de retomar a circunferência interligando-a com 

uma questão de lógica (regra de três) que necessita também atenção às unidades de medida. 

Para isso, trabalhamos com a capacidade de armazenamento do sistema hidráulico da Alhambra 

com foco nas tecnologias disponíveis na época e em dados reais. 

Além disso, produzimos um caderno de dicas para que os estudantes pudessem 

consultar durante o desenvolvimento das atividades abordando de forma ampla: escala, 

conversão entre unidades de medida, perímetro, área e volume (ver anexo 11). 

A seguir apresentamos um breve relato de cada momento bem como as alterações 

ocorridas na atividade para as turmas seguintes. 

 

3.3.1 Turma 1  

 

A primeira turma estava composta incialmente por treze participantes, sendo a maior 

delas. Destes treze, onze participaram pelo menos em um dos momentos. Em cada um dos 

momentos foi entregue aos estudantes/participantes a 1ª versão da atividade (Ver ANEXO 1 – 
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MOMENTO 1 – 1ª VERSÃO, ANEXO 2 – MOMENTO 2 – 1ª VERSÃO e ANEXO 3 – 

MOMENTO 3 – 1ª VERSÃO). 

 

3.3.1.1 Momento 1 

 

A aula começou às 12h09min em consequência do atraso para servir o almoço aos 

estudantes. Estavam presentes onze dos treze estudantes sorteados para essa turma. Iniciei a 

aula apresentando o projeto e explicando que projetaria algumas imagens sobre a Alhambra e 

seu sistema hidráulico, além de enfatizar que estavam em espanhol, mas que faria intervenções 

pontuais.  

A sequência de vídeos, em espanhol, mostrava um pouco da conquista daquela região 

pelos árabes enquanto alguns estudantes bocejavam, dois cochilaram por alguns minutos. Em 

um primeiro momento acreditei que estes comportamentos se devessem à língua dos vídeos e 

à minha constante tradução, porém o estudante A6 fez o seguinte comentário: “Amanhã eu vou 

deixar pra almoçar depois, almoçar antes tá me deixando com muito sono”. Alguns colegas 

concordaram com ele. 

Esse mesmo estudante perguntou em seguida:  “Esse povo é aquele do profeta Maomé? 

A gente tem que fazer um trabalho de Geografia sobre a religião deles”. Eu confirmei e logo 

em seguida o estudante A3 disse: “Mas isso é muito antigo né? Esse profeta é de novecentos e 

alguma coisa eu acho. Quando que eles construíram a Alhambra?” Ao mesmo tempo o 

estudante A6 também perguntou: “Quando que fizeram isso? Quanto tempo demorou pra 

terminar?”. Disse a eles  que “em 711 d.C. os exércitos árabes cruzaram o Estreito de Gibraltar, 

ocuparam parte da península Ibérica, onde hoje é Espanha e Portugal, e mantiveram um controle 

de parte da Espanha até 1492, quando a Alhambra foi conquistada pelos reis cristãos. O profeta 

Maomé existiu antes desse período”. O estudante A6 disse então: “Vou olhar mais disso depois”.  

A sequência dos vídeos mostrava o engenhoso processo para levar a água até a 

Alhambra. Durante esses momentos, todos os estudantes estavam agora despertos e 

demonstravam surpresa e interesse. O estudante A1 perguntou: “Quando eles fizeram isso 

mesmo professor?”. Respondi que foi “por volta do século XI”. Minha resposta foi seguida por 

um comentário do estudante A6: “Nossa, eles naquele tempo conseguiram fazer isso e a gente 

hoje tem dificuldade com essas coisas simples de Matemática”. Alguns estudantes concordaram 

com ele acenando com a cabeça positivamente.  

Em seguida, comentei: “Prestem atenção nesse momento, eles represaram a água do 

rio pra existir uma pressão, construíram esses canais chamados de acequias e olhem só, até 
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túneis. Pra não vir nada junto da água, areia, sujeira, essas coisas, tinham essas rampas com um 

poço no final onde a água descia com bastante força, batia nele e tudo que fosse um pouco mais 

pesado ficava no fundo. Dali em diante seguia a água sem detritos”. 

Neste momento, um dos documentários mostrava a partição da acequia em duas e o 

estudante A9 perguntou: “Tinham dois canais?”. Respondi que “sim, posteriormente foi criada 

essa segunda acequia que dentre outras coisas servia também para que se acontecesse uma 

sobrecarga da primeira, ou seja, se passasse mais água por ela do que ela suportasse, esse 

excesso seria enviado para essa segunda acequia também, não correndo o risco da primeira, que 

levava a água pra Alhambra, não aguentar e estourar”. O mesmo estudante então questionou:  

“Pra que eles usavam essa água?”. Respondi que “eles usavam pra hortas, banhos, para beber, 

cozinhar, para as fontes, para o que fosse preciso”. 

O documentário mostrava o processo de expansão da Alhambra quando comentei: “Tá 

mostrando agora como a Alhambra foi crescendo e aquela água, que era corrente, passou a não 

ser suficiente. Então eles fizeram esses reservatórios chamados albercóns além vários poços 

onde um animal ficava rodando naquele dispositivo pra tirar a água do poço e colocar nessa 

acequia que ia para os reservatórios”. Em relação a esse processo o estudante A1 comentou: 

“Tadinho dos animais”. Em seguida o estudante A3 perguntou: “Que animal que era?”. 

Respondi do seguinte modo: “Acredito que burros, bois, animais assim, mais fortes”. 

Logo após o estudante A3 perguntou: “Pra onde ia a água depois que eles usavam?”. 

Na tentativa de deixar uma expectativa para o dia seguinte respondi: “Calma, amanhã a gente 

vai fazer umas atividades que vão trazer essa informação”. O mesmo estudante emendou: “Será 

que eles jogavam no rio de novo?. Deixei no ar respondendo apenas “Será?”. Neste momento, 

preferi não responder e deixar a curiosidade no ar, visto que na aula seguinte o croqui que seria 

utilizado apresentava desde a captação da água pela Acequia Real até a devolução no rio Darro, 

após sua utilização na Alhambra. 

Em relação a algumas dramatizações presentes no documentário naquele momento o 

estudante A2 perguntou: “Professor, esse povo é de lá mesmo ou são atores?”. Respondi que: 

“São atores, mas eu não sei se são da região”. O estudante A6 em seguida questionou: “Vive 

alguém lá hoje ou só cuidam de lá?”. Ao passo que respondi “Hoje é um patrimônio da 

humanidade, vão muitos turistas lá”. 

 Ao término dos vídeos que eu tinha preparado para a aula entreguei as atividades, li 

junto com eles o enunciado e propus a discussão dos tópicos: “Como vocês acham que era 

aquela região antes da chegada dos árabes?”. Os estudantes A6 e A4 responderam em sequência: 

“Acho que só tinha areia” e “Acho que tinham poucas árvores também”. 
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Perguntei então: “E a colina La Sabika? Como era o relevo antes e depois?”. Apenas 

o estudante A3 se pronunciou: “Acho que era deserto antes mas olha lá depois, tá cheio de 

árvore em volta”. Eu disse em seguida: “Tem um bosque agora né? E da cultura árabe? O que 

vocês viram?”. Os estudantes A6 e A2 comentaram respectivamente: “Aquele negócio de 

Maomé” e “Falou do Mohamed também”. 

Comentei sobre o que disse o estudante A2 já emendando o tópico seguinte, uma vez 

que percebi que a discussão não se aprofundaria além disso: “Sim, foi o primeiro líder deles, 

que começou a construção da Alhambra. E a distância da colina onde fica a Alhambra até o rio, 

foi um problema?”. Os estudantes A6 e A1 responderam na sequência: “Eu acho que não, eles 

conseguiram levar a água” e  “eu acho que foi um problema sim, parece que foi muito difícil”. 

Propus em seguida uma reflexão acerca das respostas apresentados por eles já 

relacionando com o tópico seguinte: “Para vocês pensarem: Se um problema foi solucionado, 

ele antes não era um problema? E a Matemática que foi empregada pra levar a água até a 

Alhambra? O que vocês pensam sobre isso?”. Os estudantes A3, A1 e A6 comentaram 

respectivamente: “Acho que eles sabiam muita coisa de Matemática.”; “Devem ter feito muitas 

contas”; “Eu não ia saber fazer nada se eu fosse eles”. 

Sobre o tópico seguinte questionei: “E o que vocês acharam interessante?”. O 

estudante A3 respondeu: “A represa”. “A construção da represa?” perguntei na tentativa de 

aprofundar na discussão. O estudante completou brevemente “É!” e A1 disse: “Eu achei a 

construção da Alhambra muito interessante”, encerrando a discussão. 

Solicitei que fizessem um texto com as suas primeiras impressões e o estudante A7 

disse: “Eu já tô acabando, faltam só dois, enquanto vocês tavam falando eu já fui fazendo”. O 

estudante A5 questionou: “Precisa mesmo fazer esse texto professor?” ao passo que respondi 

que sim, era importante pra gente saber como foi aquele primeiro momento. Neste momento o 

estudante A2, em tom irônico disse: “Você vai mesmo ler isso tudo?”.  Respondi que sim. Sobre 

o texto o estudante A5 também questionou: “Pode fazer em casa?”. Respondi que o ideal seria 

fazer durante aquele momento. 

Dos onze presentes, nove fizeram a atividade. Destes, cinco não redigiram em forma 

de texto corrido (ver Figuras 8 e 9) e, sim, em tópicos respondendo a cada um dos pontos que 

eram para ser discutidos, diferente do que estava proposto. Outro ponto observado foi que, de 

uma lauda e meia disponibilizadas para a redação, apenas meia lauda foi utilizada por todos. 
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FIGURA 14 – Resposta de um participante da 1ª turma em texto. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 
FIGURA 15 – Resposta de um participante da 1ª turma em tópicos. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Percebemos que a disposição dos tópicos para discussão estava imediatamente antes 

da redação, o que talvez tenha implicado em uma ligação direta com a escrita. Além disso, os 

alunos que escreveram uma redação, conforme solicitado, mostram que meia lauda foi 

suficiente para sintetizar a discussão em um pequeno texto.  
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Outra crítica se fez necessária ao modo como foi conduzida a discussão, pois, após os 

resultados, avaliamos que diferente de como ocorreu nesta turma, a mesma devesse ser 

realizada sem a intervenção direta do professor, ou seja, deveríamos tentar uma abordagem na 

qual o professor não tomasse a frente da discussão. Na turma seguinte a discussão deveria ficar 

a cargo dos estudantes. 

 

3.3.1.2 Momento 2 

 

A aula começou às 12h04min. Estavam presentes nove dos treze participantes dessa 

turma. Já havia, de antemão, dividido a sala em três grupos para trabalharem com um croqui 

ampliado (ver ANEXO 10 – CROQUI – ACEQUIA REAL). Expliquei em seguida que 

exploraríamos um pouco do sistema de transporte da água, ou seja, de como ela era levada do 

rio Darro até a Alhambra. Entreguei uma atividade para cada estudante junto com um croqui e 

um caderno de dicas para cada grupo, além de réguas e pedaços de barbante. 

O estudante A4 logo que recebeu a atividade perguntou: “Edmar, o que é isso? 

Croqui?”. Expliquei que era o esboço do sistema hidráulico que eles receberam, como se fosse 

um mapa, com o trajeto que a água faz. Por aproximadamente 5 min eles leram e discutiram 

entre eles sem perguntar nada. O estudante A8 questionou: “De onde eu começo a medir com 

o barbante no croqui?”. O estudante A3 perguntou: “Tem que colar o barbante no croqui?”. 

Quando expliquei que não precisava, que era para encontrar uma medida aproximada, o mesmo 

demonstrou entender o procedimento e perguntou: “É pra colocar o barbante por cima fazendo 

esse caminho e depois medir com a régua o barbante?”. Respondi que era isso mesmo. 

Após alguns minutos, percebi que os integrantes do grupo deste mesmo estudante 

colocavam como resposta as medidas em centímetros. Chamei a atenção deles para a existência 

uma escala no croqui, onde cada centímetro equivale a cem metros. O estudante A6 disse que 

não havia entendido, mas o estudante A3 o respondeu dizendo: “Eu entendi, é tipo assim, se 

der 20 cm vai ser 2000 m”. 

O estudante A2, de outro grupo perguntou: “Eu vou medir daqui até aonde? Onde é 

esse Generalife?”. Ao procurar no croqui, percebi que algumas legendas, que estavam em 

vermelho no arquivo digital não saíram na impressão, então passei nos três grupos mostrando 

onde era o Generalife. O mesmo estudante demonstrou curiosidade com outros pontos do croqui 

não mencionados na atividade até então ao perguntar: “O que são esses albercones?”. Eu disse 

que trataríamos deles no dia seguinte. O estudante A4 perguntou na sequência: “Professor, deu 

28,5 cm. Tenho que fazer isso vezes 100 não é?. Respondi que ele estava correto. O estudante 
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A6 perguntou também acerca das medidas: “Professor, é 28,5 cm né?” Eu disse que sim, mas 

perguntei quanto equivaleria em metros e ele emendou: “2.085 m?”. O estudante A3 o corrigiu 

dizendo: “2.850 m!”. 

Percebi também que os estudantes estavam transformando para metros porque era a 

escala do croqui. Não havia nenhuma informação na questão quanto à unidade de medida 

requerida na resposta. A estudante A6 também questionou quanto à quantidade de cálculos que 

eles necessitavam fazer e o tempo que já estava acabando e, uma vez que eles realmente não 

dispunham de tanto tempo e a proposta da atividade era trabalhar conceitos de escala e 

conversão de medidas, permiti que usassem a calculadora. 

Sobre a folha seguinte o estudante A3 perguntou: “Pi é 3,14 né professor?” de modo 

que todos pudessem ouvir e respondi que “sim, é aproximadamente 3,14”. O estudante A2 disse 

não saber o significado da palavra “vão” e, no momento, dei um exemplo de um espaço da 

escola que apresentava um vão e o mesmo pareceu compreender mostrando no croqui qual 

medida deveria ser encontrada. Sobre essa mesma parte da atividade, o estudante A4 perguntou: 

“Edmar, diâmetro é de um lado até o outro da circunferência, né?”. Ao responder de modo 

afirmativo o mesmo emendou: “Vou usar essa fórmula de perímetro? Pi é quanto?”. Respondi 

que poderia usar “o valor aproximado de 3,14”. 

 

 
FIGURA 16 – Resolução de um participante da 1ª turma de uma parte do 2º momento. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Percebemos que deveríamos acrescentar um pedido para que a resposta viesse em 

metros, quando o assunto era o croqui, bem como acrescentar um pedido para que convertessem 

também a medida encontrada para quilômetros, de modo a explorar mais a conversão entre as 

unidades de medida. Outro ponto a acrescentar foi a informação de que usassem o valor 
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aproximado de 3,14 para Pi, além de deixar explícito na folha que o uso da calculadora é 

permitido.  

 

3.3.1.3 Momento 3 

 

A aula começou às 12h06min. e estavam presentes seis dos onze estudantes dessa 

turma. De antemão havia dividido a sala em três grupos de três, mas com mais ausências que 

no dia anterior, eles trabalharam em dupla, formando três duplas. Expliquei em seguida que 

trabalharíamos com a capacidade de armazenamento da água na Alhambra. Entreguei as folhas 

e o caderno de dicas. O estudante A9 que havia faltado no dia anterior perguntou o que tinha 

perdido da aula anterior. 

Em um dado momento, os estudantes A5 e A6 discutiam a resolução quando houve o 

seguinte diálogo: A5: “Pra calcular o perímetro a gente tem que somar essas medidas aqui, 19 

e 14.”. A6: “Não, é pra somar com essas aqui de cima, cada lado é diferente”. 

Sobre o que era solicitado acerca de volume e dos dados apresentados, o estudante A9 

disse: “A profundidade é o mesmo que a altura né?”. Mas este e outros fizeram questionamentos 

sobre o que fazer e o que utilizar dos dados. Nesse momento, percebi que a forma como as 

informações estavam escritas e como as solicitações estavam postas dificultava o entendimento 

(além da palavra média, que não aparecia na solicitação). Após os esclarecimentos, eles ficaram 

por volta de 5 minutos realizando os cálculos individualmente, mas consultando uns aos outros 

para comparar os resultados. 

O estudante A6 disse: “Professor, nessa aqui dos animais rodando como que eu vou 

saber a distância de uma volta completa?”. Pedi que desenhasse uma circunferência na folha e 

percorri com o lápis a circunferência desenhada saindo de um ponto e retornando para a ele. 

Disse: “Essa é a volta que o animal fazia. Isso é o que na circunferência?”. Ao dizer que não 

sabia o que era, solicitei que buscasse no caderno de dicas e após alguns instantes ele disse: “É 

o perímetro da circunferência né?”. 

O estudante A9 disse para o estudante A7: “Me ajuda aqui. O volume máximo é 369,74. 

Se o albercón tivesse com ¾ com sua capacidade máxima já e em cada volta o dispositivo 

recolhesse 5 litros. Eu tenho que fazer os trezentos negócios divido por quatro né? Ou seja, tá 

faltando 92,435 m³ de água né? Divide ai pra gente”. Os outros estudantes perceberam que ele 

tinha conseguido fazer e terminaram o que faltava juntos.  
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FIGURA 17 – Resolução de um participante da 1ª turma de uma parte do 3º momento 

envolvendo uma circunferência. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Percebemos que, na segunda folha, precisava deixar mais claro que era para usarem as 

medidas aproximadas e não as medidas reais para calcular a área da base do albercóns que seria 

necessária para o cálculo do volume. Deixar também escrito que o uso da calculadora é 

permitido neste momento. Acrescentar a palavra “médio” nas duas solicitações, uma vez que 

sem essa palavra algumas confusões puderam ser observadas.  

Acrescentar também, assim como na segunda atividade, a informação para usar a 

aproximação do valor de 𝜋. Nas dicas não constava a informação que 1 m³ equivale a 1.000 

litros de água (só tem a tabela de conversão para unidades métricas de comprimento), todos os 

estudantes responderam como se a equivalência fosse de 1 para 1. 

 

3.3.2 Turma 2 

 

A segunda turma estava composta incialmente por doze participantes, porém destes, 

sete participaram pelo menos em um dos momentos. Em cada um dos momentos foi entregue 

aos estudantes/participantes a 2ª versão da atividade (Ver ANEXO 4 – MOMENTO 1 – 2ª 

VERSÃO, ANEXO 5 – MOMENTO 2 – 2ª VERSÃO e ANEXO 6 – MOMENTO 3 – 2ª 

VERSÃO). 

 

3.3.2.1 Momento 1 

 

A aula começou às 12h07min e estavam presentes sete dos doze estudantes sorteados 

para essa turma. Iniciei a aula apresentando o projeto e explicando que projetaria algumas 
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imagens sobre a Alhambra e seu sistema hidráulico advindas de documentários disponíveis no 

YouTube além de enfatizar que estavam em espanhol, mas que faria intervenções pontuais.  

Após a exibição dos vídeos, e feito os comentários pertinentes, distribuí as folhas e, 

conforme reflexão proporcionada pelo desenvolvimento da atividade na turma anterior, na qual 

o debate teria sido dirigido por mim e, talvez, influenciado na escrita de tópicos e não de textos, 

desta vez, a discussão seria realizada, ou não, por iniciativa dos próprios estudantes. Durante a 

projeção os estudantes desta turma não realizaram comentários. 

A discussão dos tópicos não ocorreu. Por 13 minutos aproximadamente, houveram 

cochichos entre eles, brincadeiras, mas a discussão dos tópicos não aconteceu. Quando eu 

comecei a recolher as folhas, uma discussão foi ensaiada por eles, mas a aula já estava no fim. 

O estudante B5, enquanto guardava o material disse: “Nossa, esse negócio lá da água, de como 

levaram pra Alhambra é muito legal, né?”. O estudante B4 completou a fala do colega já saindo 

da sala: “Eu achei interessante foi terem feito a cidade toda de barro”. 

Não houve a escrita de um texto sequer na forma desejada. Três estudantes deixaram 

em branco. Dos outros, dois escreveram uma frase falando sobre a importância da Matemática 

naquele contexto, um falou sobre ter achado mais interessante a parte do transporte da água e 

um estudante ainda respondeu em tópicos, mas sem finalizar, dissertando apenas sobre três dos 

sete tópicos propostos para discussão (Ver Figura 18, a seguir). 

 

 
FIGURA 18 – Resolução de um participante da 2ª turma em tópicos. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Mesmo com a disposição dos tópicos para discussão não estando mais imediatamente 

antes da redação, observamos que um estudante ainda fez esta correlação na hora da escrita. 

Para a próxima abordagem, desfizemos os tópicos e os temas propostos para a discussão virão 
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incorporados ao enunciado. Quanto à discussão, que não houve, acreditamos ter evidenciado o 

papel do professor neste momento como condutor e estimulador do processo de ensino e 

aprendizagem.  

 

3.3.2.2 Momento 2 

 

A aula começou às 12h03min e estavam presentes os sete estudantes dessa turma que 

haviam comparecido na aula anterior. Como no dia anterior já não havia comparecido o número 

de estudantes sorteados para essa turma, dividi a sala de antemão em duplas para o trabalho 

com os croquis (a configuração final da sala foi de duas duplas e um trio). Apresentei o tema 

que trabalharíamos no dia e entreguei uma folha da atividade para cada estudante junto com um 

croqui e um caderno com as dicas para cada dupla, além de réguas e pedaços de barbante. 

Apesar de estarem em duplas, observei que a atividade era feita de modo individual na maior 

parte do tempo. 

O estudante B3 perguntou mostrando com o pedaço de barbante no croqui o que fazia: 

“É pra ir reto assim?”. Respondi que não, que era pra seguir o percurso da acequia. O estudante 

B1 fez a mesma pergunta em seguida e, quando respondido por mim, questionou: “Mas aí não 

vai dar certinho”. Respondi: “Não tem problema, é para ser uma medida aproximada”. 

Logo em seguida, percebi que uma das duplas não tinha começado a fazer e já se 

passavam 8 minutos do início da aula. Ao questioná-los o estudante B2 respondeu: “A gente 

vai começar professor”. 

O estudante B3, enquanto fazia as conversões perguntou: “1000 metros é um 

quilômetro né? Então tem 2,9 km”. Respondi que estava correto. Durante minha conversa com 

este aluno, observei que os outros prestavam atenção. Acredito que em decorrência disto não 

houveram mais perguntas diretamente a mim nesta parte da atividade. 

Em relação à segunda parte da atividade deste dia, o estudante B2 perguntou: 

“Professor, o que é vão?”. O estudante B7, que fazia dupla com ele respondeu: “É de um lado 

ao outro?”. O respondi acrescentando: “Isso mesmo. E isto nessa circunferência recebe o nome 

de quê?”.O estudante B2 então procurou nas dicas um exemplo de uma circunferência e de seus 

elementos e disse: “É o diâmetro”. 

Novamente, os outros estudantes prestaram atenção e não perguntaram a mesma coisa. 

Acredito que isso só ocorreu por ser uma turma menor. Em uma sala de aula regular, com 

aproximadamente 30 estudantes, talvez, pela dinâmica, não fosse possível esclarecer a dúvida 

de mais estudantes simultaneamente em um momento de resolução de exercícios. Essa dupla 
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também conseguiu resolver primeiro usando a fórmula C = π*d e “soprou” o procedimento 

para os outros estudantes. 

Seis, dos sete estudantes presentes fizeram a atividade. Destes 2 expressaram em 

metros e os outros 4 em quilômetros. É possível perceber pelas atividades a falta de 

relacionamento e/ ou conhecimento deles com essas unidades de medida, o que pensávamos ser 

trivial. Eles expressaram em metros marcando como quilômetro e vice-versa. A própria 

abreviação de quilômetros foi feita por alguns como KL, por exemplo (ver figuras 19 e 20 a 

seguir). 

 

 
FIGURA 19 – Resolução de um participante da 2ª turma em uma parte do 2º momento que 

apresenta a abreviação de quilômetro como “KL”. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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FIGURA 20 – Resolução de um participante da 2ª turma em uma parte do 2º momento 

que apresenta a abreviação correta de quilômetro. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na primeira parte, acreditamos que a confusão ocorrida se deva à experiência dos 

estudantes, ou falta dela, com as unidades de medida em seu dia-a-dia. Para a segunda parte, 

referente ao ‘vão’ do aqueduto, propomos uma revisão no modelo matemático apresentado para 

destacar essa informação. 

 

3.3.2.3 Momento 3 

 

A aula começou às 12h09min. e estavam presentes inicialmente cinco dos sete 

estudantes dessa turma, o estudante B2 chegou depois que a aula já havia iniciado, totalizando 

seis estudantes. Eles trabalharam em dupla, formando três. Expliquei que trabalharíamos com 

a capacidade de armazenamento da água na Alhambra. Entreguei as folhas e o caderno de dicas. 

Eles já demonstraram familiaridade com essa rotina. 

Todos, exceto os estudantes B5 e B6 que trocavam informações falando baixo, ficaram 

um tempo em silêncio. O estudante B3 perguntou se havia resolvido corretamente a questão de 

perímetro me mostrando a folha. Ele havia efetuado o cálculo somando as medidas reais dos 

quatro lados. 

A estudante B5 perguntou: “Tem que ficar esse silêncio todo mesmo?”. Respondi: 

“Não é uma prova, vocês podem trocar informações e ajudar uns aos outros”. Em seguida, o 

estudante B3 perguntou: “Professor, como que eu calculo esse volume que tá pedindo aqui?”. 
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O questionei em sequência: “Quais informações você tem?”. Ele respondeu: “As medidas 

aproximadas dos lados”. O questionei novamente: “Com elas você consegue calcular o quê?”. 

Ele disse: “A área? ”. Respondi: “Sim, você consegue calcular a área do retângulo que é a 

superfície desse albercón. Vai faltar o quê depois para você multiplicar esse resultado e 

encontrar o volume?”. O estudante olhando no caderno de dicas disse: “Pela fórmula aqui, acho 

que a altura”. “E quanto é a altura?”, perguntei. Ele disse: “É essa primeira medida né? 0,995 

m”. Confirmei que ele estava correto. O estudante B5 em seguida perguntou: “Professor, esse 

albercón é tipo uma caixa d’água né?”. Respondi que sim. Dei autonomia para eles fazerem em 

seu tempo, alguns cochichavam mas não me perguntavam nada. Também optei por não 

“fiscalizar” ou “pressionar”. 

Dos seis estudantes apenas dois não fizeram a primeira questão conforme o esperado, 

um desenhou apenas o retângulo com algumas das medidas e o outro fez o cálculo do perímetro 

usando as medidas aproximadas (ver figura 21). Na segunda questão, que propunha o cálculo 

do volume de um dos albercóns em um determinado momento e a média desse volume, apenas 

três responderam completamente, três responderam parcialmente e um não fez. 

 

 
FIGURA 21 – Resolução de um participante da 2ª turma em uma parte do 2º momento que 

apresenta o perímetro do retângulo obtido elas medidas do albercón. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A última parte, relativa ao dispositivo de elevação de água por tração animal (ver figura 

22) foi respondida parcialmente por apenas três estudantes, sendo que dois deles usaram o valor 

do raio e não do diâmetro para realização do cálculo. 
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FIGURA 22 – Resolução de um participante da 2ª turma em uma parte do 3º momento 

relativo ao dispositivo de elevação de água por tração animal. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Não planejamos alterações textuais nessa atividade para a próxima turma. Percebemos 

mais uma vez o papel do professor no desenvolvimento da atividade, na necessidade de oferecer 

suporte e estímulo constante aos estudantes. 

 

3.3.3 Turma 3 

 

A terceira turma possuía menos participantes que as anteriores conforme motivos já 

explicitados. Estava composta incialmente por doze participantes, destes, dez participaram pelo 

menos em um dos momentos. Em cada um dos momentos foi entregue aos 

estudantes/participantes a 3ª versão da atividade (Ver ANEXO 7 – MOMENTO 1 – 3ª 

VERSÃO, ANEXO 8 – MOMENTO 2 – 3ª VERSÃO e ANEXO 9 – MOMENTO 3 – 3ª 

VERSÃO). 

 

3.3.3.1 Momento 1 

 

A aula começou às 12h04min e estavam presentes cinco estudantes. Iniciei a aula 

apresentando o projeto e explicando que projetaria algumas imagens sobre a Alhambra e seu 

sistema hidráulico além de enfatizar que estavam em espanhol, mas que faria intervenções 

pontuais, assim como no primeiro momento das turmas anteriores.  

Durante os vídeos, percebi que essa turma demonstrou mais interesse com o tema pois 

faziam comentários como: “É tipo Game of Thrones né?”; “Que top!”; “O negócio é gigante”; 
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“Eles conquistavam com guerra né?”; “Nossa, demoraram muito tempo pra cavar né? (sobre os 

túneis); “Que doido, eles eram inteligentes né?”. 

Após a exibição dos vídeos, e feito os comentários pertinentes, distribuí as folhas e, 

conforme reflexão proporcionada pelo desenvolvimento da atividade na turma anterior, na qual 

o debate não aconteceu, disse tomando a iniciativa: “Percebam que é solicitado a vocês 

discutirem algumas coisas como a região antes, o relevo da colina, o que vocês sabem da cultura 

árabe, a Matemática dos árabes, a distância da colina até o rio, se isso foi um problema para 

eles, a Matemática que eles usaram pra levar essa água até a Alhambra e os pontos que vocês 

acharam mais interessantes. Então discutam primeiro entre vocês para depois cada um redigir 

o seu texto”. 

O estudante C6 disse (Em tom de brincadeira): “O que vocês acham sobre a 

Alhambra?”. O estudante C1 que não se sentava próximo aos outros me perguntou: “Nessa aqui, 

do que você achou mais interessante, o que é pra discutir?”. Ao invés de responder à questão, 

sugeri que sentasse junto aos outros, mas ele disse: “A não, não quero”. E emendou: “Edmar, o 

que é redija?”. Disse: “é o mesmo que escreva”. Como ele ainda não havia entendido como um 

todo o que era solicitado, perguntou: “Como assim escrever as primeiras impressões?”. 

Respondi: “Suas primeiras impressões, você já tinha ouvido falar da Alhambra antes?”. Diante 

de sua negação continuei: “ Então, agora que ouviu, o que ficou, quais foram as suas 

impressões?”. O estudante demonstrou ter entendido a proposta ao responder: “ok”. 

O grupo formado pelos outros quatro estudantes se dispersava em um bate-papo 

aleatório até que eu os indaguei “Pessoal, vamos discutir sobre a Alhambra, a gente não tem a 

tarde toda né? Aliás, a gente tem 13 minutos”. O estudante C2, tomando a inciativa disse “Vão 

lá então.  A Matemática foi fundamental pra quê gente?”. “Pra fazer aquele negócio da água lá” 

disse o estudante B6, completando: “Pra fazer aquele negócio lá, como que chama?”. E o 

estudante C5 os respondeu: “A acequia”. C6 disse acrescentando: “Aqueles castelos lá também 

têm muita Matemática ‘cê é doido’”. C2 então acrescentou: “Deixa eu começar a escrever, ‘a 

Matemática foi essencial (...) para ajudar...’”. 

O estudante C3, que compareceu apenas a este encontro, ficou mexendo no celular e 

falando de futebol enquanto os outros três que haviam sentado próximos dele o respondiam e 

rascunhavam algumas palavras.  
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FIGURA 23 – Resolução menos abrangente de um participante da 3ª turma. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 
FIGURA 24 – Resolução mais abrangente de um participante da 3ª turma. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Percebemos mais uma vez o papel do professor no desenvolvimento da atividade na 

necessidade de oferecer suporte e estímulos constantes. A questão dos tópicos nas redações 

parece ter sido solucionada ao incorporarmos os tópicos das discussões no texto. Por outro lado, 

isso parece ainda não ter fornecido estímulos suficientes para a discussão esperada. As 

habilidades dos estudantes referente à Língua Portuguesa, ou a falta delas, também ficaram 

evidenciadas. 

 

3.3.3.2. Momento 2 

 

A aula começou às 12h12min e haviam cinco estudantes, apenas dois estavam 

presentes na aula anterior. Quatro sentaram próximos uns dos outros e o estudante C1 

permaneceu afastado dos demais. Apresentei o tema que trabalharíamos no dia e entreguei uma 

folha da atividade para cada estudante junto com os croquis e os cadernos com as dicas, além 

de réguas e pedaços de barbante.  

Nos primeiros instantes, o estudante C6 disse: “Não quer ficar não (o barbante), sem 

cola não vai dar”. O estudante C8 disse respondendo o colega em seguida: “Não é pra ficar não, 

é só pra passar por cima”. O mesmo estudante perguntou em seguida: “Como que eu vou saber 
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quanto deu a medida em metros professor?”. O respondi com outra pergunta: “Nessa escala aí 

no croqui, cada centímetro equivale a quantos metros?”. O estudante C1 tentando acompanhar 

perguntou:  “Cada centímetro vale o quê?”. O estudante C8, retomando minha pergunta e ao 

mesmo tempo respondendo o colega disse: “Cem metros”. Depois de alguns instantes ele 

acrescentou: “Edmar, olha, eu medi e deu isso aqui. (Mostrando o tanto no pedaço de barbante)”. 

O estudante C10 o respondeu dizendo: “Agora olha na régua quando deu”. C8 disse em tom de 

surpresa e preguiça: “Tenho que fazer isso ainda?”. 

O grupo formado pelos estudantes que se sentaram próximos uns dos outros 

conversava muito e, pelo que pude observar, tentavam resolver individualmente e em duplas 

antes de apresentar os resultados para os outros integrantes e para mim. 

Os estudantes, tanto os que formaram o grupo quanto C1, que se sentou separado 

mostraram autonomia para a resolução das questões. Não houveram mais perguntas em relação 

ao entendimento e desenvolvimento da atividade, apenas dúvidas quanto ao algoritmo da 

divisão, uma vez que não tinham calculadoras ou celulares no momento para realizar os cálculos. 

 

 
FIGURA 25 – Resolução de um participante da 3ª turma em uma parte do 2º momento 

apresentando o resultado em metros e quilômetros conforme solicitado. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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FIGURA 26 – Resolução de um participante da 3ª turma em uma parte do 2º momento que 

solicitava a medida do “vão” do aqueduto. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Não planejamos alterações textuais nessa atividade uma vez que não houve a 

observação de conflitos no seu entendimento que justificasse a necessidade de aprimoramentos. 

 

3.3.3.3 Momento 3 

 

A aula começou às 12h11min com apenas três estudantes. Destes, apenas o estudante 

C1 esteve nos dois primeiros encontros. Expliquei que trabalharíamos com a capacidade de 

armazenamento da água na Alhambra. Entreguei as folhas e o caderno de dicas.  

O estudante C1 perguntou: “As medidas reais são essas: 19,3; 19,5; 14,2 e 14,25?”. 

Respondi que “sim”. Ainda sobre essas medidas o estudante C4 perguntou (Mostrando as 

medidas na folha): “Professor, pra ‘mim’ fazer a conta eu vou pegar essas medidas aqui?”. 

Respondi: “Isso mesmo”. 

Após um tempo, o estudante C1, sobre a segunda questão, disse: “Não entendi a 

segunda”. Perguntei a ele “O que você precisa responder?”. Ele disse: “É pra calcular o volume”. 

Percebendo que ele tinha entendido o propósito da questão, questionei: “E como você pode 

calcular o volume? Aliás, que forma tem o albercón?”. O estudante respondeu categoricamente: 

“Retângulo”. Como houve uma confusão entre figuras planas e espaciais, eu disse: “Não, a 

superfície é retangular, ou seja, uma figura plana, mas o albercón é uma figura espacial. Qual 

é?”. Lembrando-se de procurar no caderno de dicas que eles tinham à disposição, o estudante 

responde: “Ah, tá! Tem isso aqui nas dicas. Vou olhar”. 

Nesse momento os estudantes C4 e C9 sentaram juntos. 

Continuando a resolver a questão, o estudante C1 me chamou e disse: “Assim 

professor?” (No lugar da altura na equação ele havia colocado um ponto de exclamação). 

Respondi a ele: “Essa medida que está faltando aí não foi dada? Aliás, qual é a finalidade do 

albercón?”. Ele respondeu: “Guardar água”. Então continuei: “E o que significa eu falar que a 
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profundidade média da água naquela data é de 0,995 metros?”. Ele respondeu: “Ah, tá! Entendi! 

0,995 é a altura que eu vou usar”. 

Após esse momento o estudante C4 perguntou: “Aqui já não tá falando o volume 

0,995m em julho?”. Eu disse: “Será? Leia de novo”. Lendo mais uma vez ele percebeu do que 

ser tratava dos 0,995m e disse: “Ah, é a profundidade da água. É verdade, quer saber é o volume 

né?”. 

Eles permaneceram trabalhando por um tempo até que o estudante C1 disse: “Professor. 

Me ajuda nessa última?”. Percebendo que o estudante não conseguia ter um ponto de partida 

para começar a trabalhar na questão, eu disse: “Qual é a capacidade máxima que você achou lá 

atrás?”. Ele pareceu perceber a ligação entre as questões e completou: “Ah, tem que olhar lá na 

outra né?”. Me respondeu e em seguida mostrou na folha o valor encontrado na questão anterior. 

Deste modo, continuei o raciocínio: “Certo, essa foi a média máxima que você achou, agora, tá 

falando que ¾ disso já tem água. Como que a gente descobre quanto é o ¼ que falta?”. 

“Dividindo?” ele perguntou. Respondi: “Isso. Dividindo por quanto?”. Ele respondeu “4?” e eu 

disse: “Isso mesmo”. 

Depois de um tempo resolvendo, o estudante C1 disse: “Acho que acabei. Pode ir 

embora?”. Os estudantes C4 e C9 continuaram a fazer, juntos, sem pedir ajuda, por mais alguns 

minutos antes de saírem. 

 

 
FIGURA 27 – Resolução de um participante da 3ª turma em uma parte do 3º momento sobre 

perímetro. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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FIGURA 28 – Resolução de um participante da 3ª turma em uma parte do 3º momento 

sobre volume.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Novamente, não planejamos alterações textuais na atividade. Parece-nos que, do ponto 

de vista prático, linguagem e disposição dos conteúdos, a atividade, ao menos neste cenário, 

tenha alcançado um patamar satisfatório. 
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4. A ANÁLISE E A INTERPRETAÇÃO DOS DADOS   

Iniciamos a análise por meio de um quadro que sistematiza as alterações realizadas na 

atividade orientadora de ensino para que, em seguida, apoiados na teoria histórico-cultural da 

Atividade, possamos nos aprofundar nos dados coletados.  

 

M
o
m

en
to

 1
 

Turma 1 Turma 2 Turma 3 

 Vídeos do youtube; 

 Discussão conduzida 

pelo professor; 

 Disposição em tópicos 

dos assuntos propostos 

para a discussão ao final 

do texto; 

 Uma lauda e meia para 

a redação. 

 Vídeos do youtube; 

 Discussão proposta 

apenas na atividade sem 

intervenção do professor; 

 Disposição em tópicos 

dos assuntos propostos 

para a discussão antes do 

final do texto; 

 Meia lauda para a 

redação. 

 Vídeos do youtube; 

 Discussão orientada 

pelo professor 

estimulando e não 

conduzindo os 

participantes; 

 Assuntos propostos 

para a discussão diluídos 

durante o texto. 

 Uma lauda e meia para 

a redação. 

M
o
m

en
to

 2
 

Turma 1 Turma 2 Turma 3 

 Solicitação das 

distâncias sem especificar 

a unidade de medida para o 

exercício de medição com 

o croqui; 

 Sem especificação do 

valor de 𝜋 a ser usado; 

 Modelo matemático 

inicial (simples) para o 

aqueduto. 

 Solicitação das 

distâncias em metros e em 

quilômetros para o 

exercício de medição com 

o croqui; 

 Especificação do valor 

3,14 para 𝜋; 

 Permissão para uso da 

calculadora em razão do 

tempo; 

 Modelo matemático 

para o aqueduto permanece 

inalterado. 

 Solicitação das 

distâncias em metros e em 

quilômetros para o 

exercício de medição com 

o croqui (maior 

envolvimento do 

professor/ pesquisador na 

retomada de conceitos 

junto ao caderno de dicas); 

 Especificação do valor 

3,14 para 𝜋; 

 Permissão para uso da 

calculadora em razão do 

tempo; 

 Modelo matemático 

para o aqueduto alterado 

(vão mencionado no 

modelo). 

M
o
m

en
to

 3
 

Turma 1 Turma 2 Turma 3 

 Não mencionava de 

forma clara sobre o uso das 

medidas aproximadas e das 

medidas reais no cálculo da 

área da base do albercón e 

consequentemente do 

volume. 

 Informação mais clara 

para o uso das medidas 

aproximadas e não das 

medidas reais no cálculo da 

área da base do albercón e 

consequentemente do 

volume. 

 Informação mais clara 

para o uso das medidas 

aproximadas e não das 

medidas reais no cálculo da 

área da base do albercón e 

consequentemente do 

volume. 
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 A palavra “médio” não 

constava (como constava 

no texto) nas duas 

solicitações dos exercícios 

que envolviam os 

albercóns; 

 Sem especificação do 

valor de 𝜋 a ser usado. 

 

 Permissão para uso da 

calculadora diante do 

tempo; 

 A palavra “médio” nas 

duas solicitações dos 

exercícios que envolviam 

os albercóns; 

 Especificação do valor 

3,14 para 𝜋. 

 

 Permissão para uso da 

calculadora diante do 

tempo; 

 A palavra “médio” nas 

duas solicitações dos 

exercícios que envolviam 

os albercóns; 

 Especificação do valor 

3,14 para 𝜋; 

 O professor oferecendo 

suporte e estímulos 

constantes no 

desenvolvimento da 

atividade. 

QUADRO 4 - Evolução da atividade orientadora de ensino. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Percebemos ao elaborar esta organização dos dados, questões que tiveram maior 

relevância como: o tempo de cada momento da atividade, o acréscimo da possibilidade do uso 

da calculadora, além de questões relativas ao vocabulário e à disposição gráfica dos textos e 

imagens. 

Embora esta análise nos aponte indícios de possíveis respostas à questão de 

investigação que norteia este trabalho, por não considerar todo o contexto no qual a atividade 

foi desenvolvida, ela se torna limitada em nossa busca por uma resposta mais profunda e 

concreta. 

Deste modo, iniciaremos a seguir uma análise do trabalho realizado sob o viés da 

Teoria da Atividade na intenção de nos aprofundarmos nos dados coletados e responder, de 

forma consistente e profunda, nossa questão de investigação. 

4.1. Análise e Interpretação da atividade sob a ótica da Teoria da Atividade 

Inicialmente, apresentaremos o estudo de Engeström, que, segundo Campos (2012) 

testa a teoria da atividade, aplicando-a a um caso concreto. O testbench de Engeström servirá 

de base para a análise e interpretação dos dados desta pesquisa. Campos (2012) afirma que 

Engeström estuda modificações ocorridas no sistema de saúde finlandês ao longo da década de 

1980, que consequentemente motivaram alterações nas práticas médicas daquela comunidade.  

Dentre as mudanças ocorridas, em diversos níveis, o autor afirma que Engeström se 

voltou para aquelas que estavam relacionadas ao atendimento de pacientes nos postos de saúde 

pública. Sendo assim, a atividade escolhida por Engeström para análise tinha como objeto a ser 
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transformado o atendimento médico primário oferecido no serviço público de saúde de uma 

cidade do interior da Finlândia e, como foco da pesquisa, um software que estava sendo 

instalado para informatizar dados de consultas médicas daquela unidade. Essa implantação 

gerava conflitos que, segundo Campos (2012, p. 124) “na visão de Engeström, eram causados 

pelas contradições internas da atividade”. 

Além dessas tensões, que foram mais evidentes para ele, Campos (2012) afirma que 

as contradições internas também se evidenciariam sutilmente, por meio de descoordenações 

que foram resultado das diversas perspectivas dos agentes que estavam envolvidos na atividade. 

Para ele, essas contradições mais evidentes, chamadas pelo autor de contradições primárias da 

atividade, seriam expressas em cada elemento (vértices do modelo triangular apresentado na 

figura 5) do sistema de atividade. Por outro lado, para ele, as tensões internas, menos evidentes 

na análise de uma atividade, se originariam nas contradições secundárias que se expressam 

entre os componentes que compõem o sistema de atividade. 

Além disso, segundo Campos (2012) novas experiências em busca de melhorias no 

atendimento médico primário já vinham sendo aplicadas nos centros de saúde por pressões 

sociais da sociedade finlandesa. A principal medida adotada a partir dessas experiências, foi a 

implantação gradual de um sistema de médico da família, baseado no que o autor afirma que 

Engeström chama de principle of population responsability. A inovação surgida nesse contexto 

foi a implantação do software FINSTAR em duas unidades de saúde da cidade de Espoo. 

Para localizar contradições na atividade estudada, Campos (2012) afirma que uma 

consulta médica específica ocorrida num desses postos de saúde foi escolhida. Além de terem 

entrevistado médicos e funcionários que trabalhavam nesses locais, 85 consultas foram 

filmadas e exibidas posteriormente aos médicos e pacientes filmados para que, em seguida, eles 

fossem entrevistados e fizessem uma análise da consulta a que acabavam de assistir. Dessas 85, 

foi selecionada uma consulta onde as contradições que se manifestariam por descoordenações 

entre as falas do médico e do paciente foram percebidas mais facilmente. 

Nesta pesquisa, as pressões por mudanças se dão no campo educacional. Centramos 

nossa atenção na pesquisa de campo que tinham como objeto a ser transformado, seguindo os 

conceitos da teoria da Atividade, a atividade elaborada segundo a perspectiva modules de 

Jankvist e baseada no sistema hidráulico da Alhambra. A ideia era desenvolver sucessivamente 

a atividade em turmas diferentes, de modo que de uma turma para a outra a atividade fosse 

sendo aperfeiçoada. 
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Desta forma, estabeleceremos um paralelo entre o contexto do estudo de Engeström e 

esta pesquisa que servirá de base para a análise de nossos dados. Para isso, construímos o 

seguinte quadro: 

 

Finlândia – década de 1980 Brasil – 2017 

Sistema público de saúde primária Sistema público de educação básica 

Principle of population responsability 

Perspectiva modules (Uso da História) - 

Parâmetros Curriculares da PBH 

(Habilidades/competência) 

Sistema municipal de saúde de Espoo 
Secretaria municipal de Educação de Belo 

Horizonte 

Dois postos de saúde selecionados Uma escola pública 

Informatização dos dados médicos Desenvolvimento da atividade elaborada 

Programa computacional FINSTAR 
Processo de aperfeiçoamento da atividade – 

desenvolvimentos sucessivos 

85 consultas médicas filmadas  9 aulas filmadas 

Consulta selecionada para análise 
Dados oriundos das filmagens e do diário de 

campo 
QUADRO 5 – Paralelo entre a pesquisa e o testbench de Engeström. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os conflitos em relação ao desenvolvimento da atividade elaborada, que foram 

evidenciados pelo desenvolvimento da atividade  nas 3 turmas, e o contraste existente entre 

cada turma onde a atividade foi desenvolvida, indicam, em nossa visão, a presença das 

contradições internas que proporcionaram o aprimoramento do nosso objeto. Para Campos 

(2012) “em um ambiente heterogêneo marcado pelas múltiplas vozes presentes na atividade, as 

contradições internas serão sempre parte inerente de todo processo”.  

Segundo Campos (2012), em todas as características das consultas e nas práticas dos 

médicos, de um modo geral, Engeström percebeu a influência dos processos de divisão do 

trabalho no surgimento de várias das contradições observadas por ele. As contradições 

encontradas, segundo o autor, se caracterizam como primárias ou secundárias. Por um lado, as 

contradições primárias seriam expressas em todos os elementos que formam o sistema de 

atividade e, por outro, as contradições secundárias seriam evidenciadas pelas descoordenações 

encontradas e aparecem na relação entre os componentes do sistema.  

Deste modo, segundo Campos (2012), Engeström propõe a introdução de letras para 

indicar as tensões entre os elementos que formam a atividade com a finalidade de diferenciar 
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esses dois tipos de contradições em um modelo triangular. As contradições primárias foram 

dispostas em cada vértice de seu triângulo, contrapondo os elementos sobre o formato de 

dilemas. As três contradições secundárias, que foram encontradas por ele entre os elementos da 

atividade, foram indicadas pelas letras “A”, “B” e “C”. 

 
FIGURA 29 – Contradições internas da atividade de trabalho dos médicos generalistas no centro de 

saúde. 

Fonte: Campos, 2012, p. 134. 

Para Campos (2012), representar as contradições da atividade neste modelo triangular 

possibilitou a Engeström uma sistematização dos diversos dados produzidos em sua pesquisa e, 

consequentemente, o guiou à sua análise, apresentando-a sinteticamente. O autor acredita que 

por meio deste modelo podemos perceber aspectos da rotina dos postos de saúde, desde o 

formato das consultas realizadas até as concepções conflitantes que ocorrem dentro da atividade, 

no contexto de mudanças proposto ao sistema de saúde finlandês. 

Além das similaridades já apresentadas entre o sistema de atividade da nossa pesquisa 

e o estudo de Engeström no quadro em que traçamos um paralelo entre as duas pesquisas, há 

uma notória aproximação na natureza de ambas as atividades por estarem diretamente ligadas 

ao provimento de serviços públicos à população de cada país.  

As diferenças, no entanto, ficam claras se analisamos outros aspectos como, por 

exemplo, local e período em que ocorrem. Mas a diferença fundamental a ser considerada é 

quanto a seu conteúdo objetal. Neste sentido, Campos (2012, p. 137) afirma que “segundo a 

conceituação de Leontiev, o objeto é o elemento principal para se diferenciar uma atividade de 

outra”. O motivo de uma atividade, segundo ele, é o que faz acontecer a movimentação de um 

sujeito em direção a um objeto, com a finalidade de transformá-lo para satisfazer uma 

determinada necessidade.  
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Em nossa pesquisa, o motivo da atividade estudada está relacionado, de modo mais 

geral, à elaboração e ao desenvolvimento de atividades orientadoras de ensino inspiradas na 

perspectiva modules de Jankvist para o uso de situações históricas em aulas de Metemática. 

Nos capítulos anteriores apresentamos o contexto teórico-epistemológico em que essa atividade 

foi desenvolvida além do trabalho de campo onde detalhamos os sucessivos desenvolvimentos 

e aperfeiçoamentos realizados que proporcionaram um ambiente heterogêneo onde podemos 

observar múltiplas vozes dos sujeitos envolvidos na pesquisa. 

Desta forma, os dados coletados foram dispostos em ordem cronológica ao longo do 

texto permitindo-nos perceber a emergência de diversos pontos de conflito presentes nesse meio, 

que são trazidos para os elementos do sistema de atividade, incidindo diretamente em seus 

motivos e gerando problemas em sua realização. 

Esse tipo de conflito pôde ser percebido mesmo em seu início, entre os próprios 

sujeitos, o pesquisador e seu orientador, e as regras da atividade, ou seja, no processo de 

elaboração da atividade orientadora de ensino. Neste sentido, dentre outros itens, levamos em 

consideração a nossa formação, os tópicos abordados no currículo matemático, além do nosso 

interesse pessoal em História.   

Os caminhos seguidos pela atividade estudada evidenciam uma contradição presente 

no sujeito do sistema de atividade, que é o pesquisador/ professor e seu orientador, que 

elaboraram a atividade orientadora de ensino.  

Em nossa visão, a contradição principal percebida nesse elemento do sistema de 

atividade é aquela que opõe o sujeito que anseia processos de mudanças das práticas tradicionais 

de ensino ao sujeito mais apegado a este modelo tradicional. Esse contraste esteve presente em 

todos os momentos da elaboração da atividade orientadora de ensino.  

Ao mesmo tempo em que existiu um grande desejo de romper com o modelo 

tradicional, existem as exigências deste modelo educacional. A própria perspectiva modules, 

no escopo em que nos inspiramos indica o atrelamento ao currículo de forma substancial. A 

atividade orientadora de ensino final, ainda apresenta elementos que acreditamos serem 

tradicionais deste modelo como o uso de fórmulas “prontas” e de uma sequência na disposição 

dos itens que intencionam uma fluidez no raciocínio do estudante, como se a cada etapa o 

estudante obtivesse elementos para conseguir realizar a etapa seguinte com sucesso. 

O conflito em questão se encontra na utilização dos campos do saber História e 

Matemática de forma harmoniosa, a regra da atividade. O quão profundamente cada campo 

deveria ser abordado?  
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Tal questão, que permeia todo o trabalho, foi crucial e a todo o tempo desafiante, e 

embora todo o esforço, não conseguimos chegar ao resultado desejado, uma vez que, no 

primeiro momento, quase exclusivamente focamos apenas no contexto histórico da Alhambra; 

a Matemática possui pouco espaço, embora seja o nosso campo. Nos momentos seguintes, em 

oposição a isto, podemos perceber como a Matemática se torna a protagonista em detrimento 

da situação histórica abordada. Deste modo fica clara a dificuldade e a singularidade da regra 

adotada nesta atividade nos três momentos propostos. 

Além disso, a organização das turmas e, consequentemente do número de estudantes 

em cada uma das três, evidenciam, em nossa visão, uma contradição nessa comunidade 

envolvida na realização da atividade que estamos estudando. Essa contradição se expressaria 

pela tensão existente na pressão sobre o número de alunos em uma classe geralmente situar 

entre trinta e quarenta, em contraposição à observada em nosso experimento de ensino. 

Essa tensão, surgida na comunidade envolvida na atividade, acentuou-se, como 

observamos, principalmente na terceira turma, bastante reduzida em relação ao número de 

estudantes, onde o professor/ pesquisador conseguia, respondendo apenas a um estudante, sanar 

as possíveis dúvidas dos demais, algo improvável em uma turma padrão, a não ser que o mesmo 

solicitasse a atenção de todos os estudantes cada vez que fosse auxiliar um aluno. Ao mesmo 

tempo, em uma sala de aula padrão, ou mesmo com outros estudantes, as dúvidas e dificuldades 

emergentes poderiam ser diferentes e nos apresentar outra perspectiva para o aprimoramento 

da atividade orientadora de ensino. 

Uma questão a ser problematizada se refere ao momento do calendário escolar em que 

o projeto foi desenvolvido. Os ensaios para a festa junina que ocorriam no mesmo horário em 

que desenvolvíamos a atividade orientadora de ensino e a proximidade do recesso de julho 

(principalmente para a última turma) interferiram diretamente na participação dos estudantes e 

na frequência daqueles que participaram. 

Dessa forma, a regra presente na atividade - elaboração da atividade orientadora de 

ensino inspirada na perspectiva modules - está diretamente ligada a essa tensão na comunidade 

relacionada ao quorum de cada turma uma vez que, com um número reduzido de estudantes, as 

possibilidades de explorar os elementos da atividade orientadora de ensino tendem a ser 

potencializadas. 

Continuando o processo de construção do modelo triangular de Engeström, no caso, o 

trecho que mostra as contradições internas na relação entre sujeito e comunidade mediada pelas 

regras, teríamos expressas, em que cada elemento do triângulo, as seguintes contradições no 

processo de desenvolvimento da atividade desta pesquisa: 
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FIGURA 30 - Representação das contradições internas presentes nas regras, no sujeito e na 

comunidade da atividade estudada. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

As contradições expostas nessa primeira parte do modelo triangular mostram tensões 

nesses componentes do sistema de atividade que podemos perceber também nas contradições 

ocorridas no processo de divisão do trabalho na atividade que estaria tanto na atuação do 

professor/ pesquisador e de seu orientador ao elaborar, interpretar o desenvolvimento no campo 

e aprimorar a atividade orientadora de ensino, quanto na relação dos estudantes com esta tarefa.  

Haveria uma oposição entre o trabalho de formulação da atividade realizado pelo 

pesquisador e seu orientador atrelado aos processos de ensino em sala de aula, e o trabalho 

realizado pelos estudantes na resolução desta tarefa, uma vez que cada item considerado 

problemático para a realização satisfatória da tarefa implicava diretamente no processo do 

(re)formulação da atividade. 

Quanto ao objeto dessa atividade que visa elaborar a atividade orientadora de ensino, 

observamos, a presença de diversos procedimentos e concepções que são reformulados e 

reorientados de acordo com as nossas perspectivas. No entanto, no objeto da atividade que 

estamos estudando, os elementos que julgamos mais importantes são as atividades feitas pelos 

estudantes, o diário de campo e as gravações realizadas.  

Desta forma, todas as ações dessa atividade foram moldadas de acordo com as 

características e comportamentos desses estudantes do nono ano do Ensino Fundamental, 

caracterizados anteriormente, e do pesquisador e de seu orientador. 

Em nossa pesquisa, apesar de não percebermos uma ligação mais estreita entre a 

origem social e as dificuldades dos estudantes apresentadas diversas vezes ao longo do 
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desenvolvimento da atividade orientadora de ensino, é fato que, de um modo mais generalizado, 

há lacunas na formação básica desses estudantes as quais que seriam possivelmente uma das 

implicações de dúvidas e de, por exemplo, como os mesmos se apresentaram diante das 

unidades de medida e do uso de fórmulas consideradas triviais no currículo do nono ano. 

Feitas essas considerações sobre as características do objeto e as contradições na 

divisão do trabalho na atividade, podemos construir mais uma parte do triângulo estendido de 

Engeström para o sistema de atividade que estamos estudando. 

 

 
FIGURA 31 - Representação das contradições internas presentes na divisão do trabalho da atividade 

estudada. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Nesse esquema, ainda não definimos a contradição presente no objeto da atividade que, 

em nossa perspectiva, está ligada a seu desenvolvimento exaustivo nas turmas em busca do 

aperfeiçoamento do modelo original que realizamos por meio de um experimento de ensino, 

nossa ferramenta. 

Analisando as modificações realizadas na atividade orientadora de ensino original 

percebemos sutis aprimoramentos na disposição gráfica dos elementos como a disposição em 

tópicos dos assuntos propostos para a discussão no primeiro momento que estava “ao final do 

texto”, foi alterada para “antes do final do texto” e posteriormente “diluídos pelo texto”; a 

redução de laudas para a escrita do texto no primeiro momento; alterações no modelo 

matemático do aqueduto no segundo momento de modo a suprir um vocabulário limitado dos 

estudantes; alterações textuais e acréscimo de informações como “uso da calculadora” e “valor 

a ser utilizado para π”. Contudo, percebemos que não houveram alterações profundas na 

atividade, possivelmente caracterizando um apego do pesquisador ao modelo original. 
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Portanto, surge da análise dos resultados uma atividade orientadora de ensino 

modificada após 3 desenvolvimentos em turmas distintas que, essencialmente não sofreu 

modificações profundas como esperado por nós. Ao mesmo tempo, devemos salientar que não 

é o intuito desta análise aferir o grau de eficácia da atividade. Acreditamos não ser possível, 

com os dados que dispomos afirmar que o fato da essência da atividade permanecer durante as 

modificações a tenha tornado apta ou inapta para seu propósito que era retomar e/ ou consolidar 

habilidades do bloco grandezas e medidas. 

Deste modo, percebemos ser a contradição fundamental no objeto dessa atividade o 

modelo original em contraposição ao modelo aperfeiçoado, contradição relacionada também à 

ferramenta principal utilizada para transformação do objeto que foi o experimento de ensino. 

Feitas essas considerações, podemos agora estabelecer e dispor, na última parte do 

modelo triangular que estamos construindo, a contradição que está relacionada aos tipos de 

ações que os sujeitos direcionam ao objeto da atividade para sua transformação por meio da 

ferramenta que acreditamos apresentar sua contradição em relação a quantidade necessária de 

desenvolvimentos da atividade para que se possa alcançar um patamar melhorias satisfatório.  

 

FIGURA 32 - Representação das contradições internas presentes nas ferramentas, no sujeito e no 

objeto.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

Considerando o modelo tradicional e a questão de investigação desta pesquisa, 

“estabelecer parâmetros para a elaboração e o desenvolvimento de atividades que explorem 

uma situação histórica tendo como inspiração a perspectiva modules de Jankvist”, notamos uma 

nítida tensão ligada às expectativas sobre o resultado da atividade.  

Percebemos uma contradição nos resultados, relacionada às diferentes concepções dos 

sujeitos envolvidos, que acabam tendo impacto nos motivos que mobilizam a pesquisa. Dessa 
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forma, em nossa visão, a contradição principal observada no resultado da atividade viria da 

contraposição entre a expectativa de realizar grandes modificações na atividade orientadora de 

ensino e a realidade que apresenta modificações superficiais. Tais modificações deveriam ainda 

estabelecer parâmetros e oferecer subsídio para a elaboração de outras atividades orientadora 

de ensino nesta mesma perspectiva.  

Reunindo as informações que levantamos nesses modelos triangulares parciais 

apresentados até aqui, podemos, enfim, compor o triângulo que mostra as contradições internas 

da atividade que estudamos. Seguindo os moldes do modelo elaborado por Engeström em sua 

pesquisa sobre as mudanças no atendimento médico primário nos postos de saúde da Finlândia, 

construímos o seguinte esquema. 

 

 
FIGURA 33 - Contradições internas da atividade de elaboração e desenvolvimento de uma atividade 

orientadora de ensino pautada em uma situação histórica.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

Nesse modelo triangular, é possível perceber diversos aspectos da atividade estudada, 

seja em relação à sua forma atual, seja nos conflitos que vêm movendo essa atividade ao longo 

do tempo.  

Um ponto importante de ser observado é a origem das três descoordenações 

encontradas, todas elas partindo do sujeito da atividade. Isso mostraria que o fator que gera a 

mobilidade do sistema de atividade que vem sendo estudado está relacionado às contradições 

que aparecem nas concepções divergentes desses sujeitos, no caso o pesquisador e seu 

orientador que elaboram e desenvolveram a atividade orientadora de ensino desta pesquisa. 
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Para Campos (2012), a utilização da teoria da atividade como instrumento de análise 

nos possibilita compreender um fenômeno social em sua dinâmica, inserido no processo 

histórico do qual ele faz parte.  

Diante da grande quantidade de dados obtidos ao longo dessa pesquisa, do modelo 

triangular proposto por Engeström, emergem os elementos principais para análise do sistema 

de atividade estudado, permitindo que os organizemos de modo a evidenciar a inter-relação 

entre eles, além de apresentar aquilo que é mais constante em um ambiente sempre móvel no 

qual qualquer atividade está inserida.  

Tendo ciência que a estrutura encontrada não é permanente, Campos (2012, p. 158) 

afirma que “ela aponta elementos que mudam de forma mais lenta, sendo estes responsáveis 

por delimitar, em um certo período, os caminhos da atividade”. Desta forma, é conhecendo essa 

estrutura, que poderemos estabelecer mudanças mais efetivas em uma atividade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta pesquisa, abordamos o ambiente no qual tem moveu a atividade de elaboração 

e desenvolvimento de uma atividade orientadora de ensino pautada em uma situação histórica 

específica, a Alhambra e seu sistema hidráulico. Esta atividade foi elaborada pelo pesquisador 

e seu orientador e desenvolvida em 3 grupos de estudantes de uma escola pública brasileira 

localizada na cidade de Belo Horizonte, sendo repensada e reformulada a cada desenvolvimento 

nas turmas.  

Estamos cientes de que o modo como abordamos essa atividade deixa de fora inúmeros 

fatores que podem outrora virem a ser explorados na composição do quadro. Porém, diante de 

uma realidade tão diversa quanto qualquer sala de aula, impossível de ser abarcada em sua 

totalidade, buscamos uma perspectiva que permitisse delimitar nossa observação do fenômeno 

estudado, sem isolá-lo do meio no qual se desenvolve e de sua historicidade. A teoria da 

atividade funcionou como uma perspectiva desse tipo, nos permitindo observar um fenômeno 

social dinâmico como desejado. 

Compreender melhor alguns aspectos da estrutura por trás dessa atividade permitiria 

determinar, com mais clareza, os objetivos das mudanças e os limites para reformulação e 

aprimoramento da atividade orientadora de ensino, já que uma proposta para ser viável precisa 

levar em consideração valores e concepções compartilhados pelos participantes da comunidade. 

Em relação à nossa questão de investigação, “como elaborar e desenvolver uma 

atividade orientadora de ensino à luz do Experimento de Ensino que explore uma situação 

histórica inspirando-se na perspectiva modules de Jankvist?”, desenvolvemos uma proposta e 

buscamos a partir dos dados e das reformulações efetuadas uma resposta satisfatória. No 

entanto, para responder a essa questão, é necessário avaliarmos, com cuidado, o real papel 

dessas “alterações” realizadas na atividade pesquisada.  

É interessante notar que, com exceção do tema escolhido, a maioria dos problemas 

identificados no desenvolvimento da atividade no campo de pesquisa, como a realização de 

cálculos, a aplicação de fórmulas matemáticas, o conhecimento das unidades de medida e a 

própria autonomia dos estudantes na realização de tarefas rotineiras, ou que ao menos 

acreditamos serem rotineiras, nos parecem existir inerentes à atividade orientadora de ensino 

abordada.  

Entretanto, limitamo-nos a trazer à tona tais concepções e dar sentido a seu papel nos 

caminhos da atividade estudada, dentro do “modo histórico” observado, por meio dos conceitos 

da teoria da atividade e dos procedimentos de análise elaborados por Engeström em seu 
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testbench. Acreditamos que as considerações realizadas no capítulo que dissertamos dobre a 

pesquisa em si e apresentamos o contexto social e histórico sobre o qual ela seria desenvolvida, 

ajudam a entender algumas dificuldades observadas, que considerávamos triviais e vencidas 

diante do currículo de Matemática para o nono ano do Ensino Fundamental. 

Os problemas observados no desenvolvimento da atividade orientadora de ensino 

seriam evidenciados, sobretudo, por meio das contradições identificadas que, em nossa 

perspectiva, decorrem de alguns desencontros entre a diversidade da realidade e as expectativas 

sobre seus resultados. Dessas contradições, as que mais chamaram a atenção foram as que se 

expressam nos sujeitos que propõem mudanças e na ferramenta principal vislumbrada por ele 

para transformação do objeto. Dessa forma, o discurso geral sobre a necessidade de “melhorar 

o ensino”, que permeia trabalhos deste tipo, precisa ser detalhado, para que os sujeitos 

estabeleçam ações mais efetivas na direção a que se quer chegar. 

Percebemos um ponto problemático nesse processo, relacionado aos resultados que a 

ferramenta, aplicada ao objeto deveria gerar, principalmente, no que diz respeito ao “esperado 

pelos sujeitos”. Em primeiro lugar, é necessário enfatizar que essa expectativa aparece nos 

sujeitos justamente se contrapondo às suas experiências e rotinas que de certa forma são 

responsabilizadas pelo apego dos mesmos e, consequentemente, a falta de ambição observada 

nos aprimoramentos da atividade orientadora de ensino de um desenvolvimento para o outro. 

Retomando a questão de investigação proposta, acreditamos ser muito complexa e 

difícil a formulação de uma resposta objetiva que atenda tal demanda. Deste modo, 

estabeleceremos aqui quatro parâmetros para a elaboração e o desenvolvimento de uma 

atividade orientadora de ensino pautada em uma situação histórica que acreditamos ser de certa 

forma uma resposta, mesmo que não seja definitiva e conclusiva. 

1. Identificação de temas e/ ou situações históricas onde a Matemática seja evidente 

ou, ao menos, detectável; 

2. Correlacionar a “matemática” detectada no tema e/ ou na situação histórica com 

temas do currículo matemático da educação básica; 

3. Elaborar a atividade orientadora de ensino levando em conta: a participação do 

professor que deve ser ao mesmo tempo estimulante e não protagonista, deixando este último 

para os estudantes; atenção ao vocabulário utilizado para o nível dos estudantes; equilíbrio entre 

Matemática e História nas questões apresentadas. 

4. Elaborar um caderno que os estudantes possam recorrer com temas presentes no 

currículo matemático anteriores aos abordados, que talvez sejam necessários para o 

desenvolvimento de raciocínios nas questões da atividade orientadora de ensino elaborada. 
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Por fim, na contextualização feita no primeiro capítulo, em que mostramos diversas 

perspectivas para o uso da História da Matemática em sala de aula, tema no qual se insere a 

atividade pesquisada, um ponto importante, que não nos aprofundamos, é o fato de haver uma 

expectativa, até certo ponto exagerada, em relação ao papel da História no ensino. Embora este 

seja o foco do nosso trabalho, acreditamos que, outras perspectivas para o ensino de matemática 

abordadas pela Educação Matemática também podem, com os limites que o sistema 

educacional vigente impõe, colaborar neste processo de ensino e aprendizagem. 

Dessa forma, acreditamos que o tema deste trabalho, a elaboração e o desenvolvimento 

de atividades orientadoras de ensino pautadas em situações históricas, continua sendo um bom 

ponto de partida para outras pesquisas, mesmo em outros campos de análise. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – MOMENTO 1 – 1ª VERSÃO
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ANEXO 2 – MOMENTO 2 – 1ª VERSÃO
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ANEXO 3 – MOMENTO 3 – 1ª VERSÃO
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ANEXO 4 – MOMENTO 1 – 2ª VERSÃO 
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ANEXO 5 – MOMENTO 2– 2ª VERSÃO
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ANEXO 6 – MOMENTO 3 – 2ª VERSÃO
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ANEXO 7 – MOMENTO 1 – 3ª VERSÃO 
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ANEXO 8 – MOMENTO 2 –3ª VERSÃO
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ANEXO 9 – MOMENTO 3 – 3ª VERSÃO
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ANEXO 10 – CROQUI – ACEQUIA REAL 
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ANEXO 11 – CADERNO DE DICAS 
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ANEXO 12 - TERMO DE AUTORIZAÇÃO  
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ANEXO 13 - DECLARAÇÃO SOBRE OS GASTOS DA PESQUISA 
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ANEXO 14 - CONVITE AOS PAIS
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ANEXO 15 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - 

RESPONSÁVEL 
 

 



132 

 

 
 

 

 



133 

 

ANEXO 16 - CONVITE AOS ESTUDANTES 
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ANEXO 17 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

ALUNO 
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