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Presentación 
La XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática realizada en Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, México, del 3 al 7 de mayo del 2015, contó con la participación de cerca de 
1000 personas de 23 países y la presentación de más de 500 trabajos (conferencias plenarias y 
paralelas, mesa redonda, minicurso, diálogos, comunicaciones, talleres y posters) Esta fue una 
reunión regional de la International Commission on Mathematical Instruction (ICMI). El 
CIAEM es la organización afiliada al ICMI con mayor antigüedad. Su creación se remonta al año 
1961 cuando se realizó la primera conferencia en Bogotá, Colombia. 

Un gran nivel científico dominó los trabajos, en un ambiente cultural muy especial, con 
una gran hospitalidad por parte de los colegas de Chiapas.  

Los conferencistas plenarios fueron Michèle Artigue (Francia), Carlos Vasco (Colombia), 
Diane Briars (USA), Abraham Arcavi (Israel-Argentina), Celia Hoyles (Reino Unido), María 
Teresa Tatto (USA) y Alicia Ávila (México). Ellos también desarrollaron Diálogos especiales, 
espacios adicionales de conversación e intercambio. 

Una mesa plenaria organizada por la Red de Educación Matemática de América Central y 
El Caribe contó con la participación de Carlos Sánchez (Cuba), Nelly León (Venezuela), Edison 
de Faría (Costa Rica), Luis Carlos Arboleda y Jhony Villa (Colombia).  

El evento tuvo conferencias paralelas y minicursos impartidos por académicos invitados, 
entre ellos: Gabriele Kaiser (Alemania), Richard Noss (Reino Unido), Manuel Santos (México), 
Gert Schubring (Alemania), José Chamoso (España), José Luis Lupiáñez (España), Arthur 
Powell (USA), Alessandro Ribeiro (Brasil), Roberto Araya (Chile), Gilberto Obando 
(Colombia), Uldarico Malaspina (Perú). 

Los dos temas principales fueron la Preparación de docentes que enseñan matemáticas y 
el Uso de tecnologías en la Educación Matemática.  

El congreso tuvo el valioso patrocinio de varias instituciones internacionales y nacionales: 
International Commission on Mathematical Instruction; Universidade Luterana do Brasil; Centro 
de Investigaciones Matemáticas y Metamatemáticas, y Centro de Investigación y Formación en 
Educación Matemática de la Universidad de Costa Rica; Secretaría de Educación del Estado de 
Chiapas; Universidad del Valle de México; Sindicato de Trabajadores de la Educación de 
México; Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRESUR); Oficina 
de Convenciones y Visitantes de Chiapas; Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas de 
México; Escuela Normal Superior de Chiapas; Universidad de Costa Rica; HP; CASIO; y 
EduSystems. 

Desde el 2007 el CIAEM ha logrado, entre otras cosas: 

• Potenciar la calidad académica en los trabajos, la organización eficiente y la proyección de
las conferencias interamericanas

• Consolidar la publicación de trabajos seleccionados de la Conferencias en la revista
Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática (editada en Costa
Rica)
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• Fortalecer la relación del CIAEM con la comunidad internacional de Educación 
Matemática, especialmente con el ICMI y la International Mathematical Union. 

• Crear y consolidar la Medalla Luis Santaló 
• Apoyar el desarrollo del Capacity and Networking Project del ICMI en América Latina 

(Costa Rica 2012, Perú 2016) 
• Auspiciar la creación y las actividades de la Red de Educación Matemática de América 

Central y El Caribe 
• Apoyar la organización del I Congreso de Educación Matemática de América Central y El 

Caribe, celebrado en Santo Domingo, República Dominicana, en noviembre del 2013 
• Consolidar el uso intenso de tecnologías de la comunicación en todas las actividades del 

CIAEM 
• Crear una comunidad virtual del CIAEM de gran proyección tanto a través de su sitio web 

principal como de su página en Facebook  
• Fundar en México el Comité Interamericano de Educación Matemática con personalidad 

jurídica para atender los múltiples compromisos formales que posee 
• Traducir al español y publicar algunos textos del NCTM relacionados con la temática 

Principles to actions y continuar una línea importante de colaboración con el National 
Council of Teachers of Mathematics de los USA 

En la XIV CIAEM fue confirmada la decisión de tener la XV CIAEM en Medellín, 
Colombia, en el 2019. Será desde hará 58 años la segunda ocasión en que se realizará una 
CIAEM en tierra colombiana. 

CIAEM es el evento internacional más importante en Educación Matemática en América 
Latina. Constituye un punto de referencia para investigadores, docentes y estudiantes en todo el 
continente.  

La mayoría de los textos de base para las presentaciones plenarias o paralelas ha sido 
incluidas en el número 15 de los Cuadernos de Investigación y Formación en Educación 
Matemática que se edita en Costa Rica: http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/cifem.  

Las comunicaciones, talleres, minicursos y posters han sido incluidas en esta colección 
digital de volúmenes que titulamos La Educación Matemática en las Américas: 2015. Los 
trabajos se han organizado de la siguiente manera: 

• Volumen 1 Educación Matemática en las Américas 2015: Formación Inicial para 
Primaria  

• Volumen 2 Educación Matemática en las Américas 2015: Formación Inicial para 
Secundaria  

• Volumen 3 Educación Matemática en las Américas 2015: Formación Continua  
• Volumen 4 Educación Matemática en las Américas 2015: Uso de Tecnología  
• Volumen 5 Educación Matemática en las Américas 2015: Etnomatemática y Sociología  
• Volumen 6 Educación Matemática en las Américas 2015: Currículum, Evaluación y 

Competencias  
• Volumen 7 Educación Matemática en las Américas 2015: Investigación  
• Volumen 8 Educación Matemática en las Américas 2015: Estadística y Probabilidad  
• Volumen 9 Educación Matemática en las Américas 2015: Geometría  
• Volumen 10 Educación Matemática en las Américas 2015: Álgebra y Cálculo 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/cifem
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• Volumen 11 Educación Matemática en las Américas 2015: Educación Primaria  
• Volumen 12 Educación Matemática en las Américas 2015: Historia y Epistemología  
• Volumen 13 Educación Matemática en las Américas 2015: Nuevos Enfoques y Relación 

con Otras Áreas  
• Volumen 14 Educación Matemática en las Américas 2015: Necesidades Especiales  
• Volumen 15 Educación Matemática en las Américas 2015: Resolución de Problemas  
• Volumen 16 Educación Matemática en las Américas 2015: Modelación  
• Volumen 17 Educación Matemática en las Américas 2015: Talleres y Minicursos  
• Volumen 18 Educación Matemática en las Américas 2015: Posters  

El CIAEM desea agradecer a todos los autores que presentaron sus trabajos en la XIV 
CIAEM y que incluimos en esta colección de volúmenes. Y a todos los revisores, directores de 
tema, y colaboradores que participaron en la revisión científica de las ponencias de este magno 
evento. 

La organización detallada y la edición en sus diversas dimensiones fue realizada por 
nuestro segundo vicepresidente Patrick Scott (Estados Unidos) quien dedicó un esfuerzo 
extraordinario para tener estas Memorias disponibles. Quiero expresar en nombre de nuestra 
organización nuestro agradecimiento a Rick. Nuestra compañera Sarah González (Vocal para El 
Caribe) se encargó de tramitar su registro en República Dominicana que contó con el apoyo de la 
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de ese país, a las que también expresamos 
nuestra gratitud. 

Los enlaces de estos volúmenes se han colocado en las páginas web oficiales del CIAEM. 

Esperamos que la publicación de todos estos trabajos contribuya al progreso de la 
investigación y la acción de aula en la Educación Matemática de las Américas. 

 
Angel Ruiz 
Presidente 
Comité Interamericano de Educación Matemática 
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A formação inicial de professores de Matemática na UFRJ e a
incorporação das tecnologias digitais no sentido do TPACK

Cleber Dias da Costa Neto
Colégio de Aplicação da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro
Brasil
cleberneto@ufrj.br
Victor Augusto Giraldo
Instituto de Matemática, Universidade Federal do Rio de Janeiro
Brasil
victor.giraldo@ufrj.br
Letícia Rangel
Colégio de Aplicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro
Brasil
leticiarangel@ufrj.br

Resumo
O presente trabalho tem o objetivo de investigar o currículo do curso de Licenciatura
em Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, quanto à incorporação
das tecnologias digitais no sentido do Technological Pedagogical Content
Knowledge (TPACK). A análise foi realizada a partir de ementas e bibliografias das
disciplinas e de discussões e documentos dos I e II Seminários de Licenciatura em
Matemática. Após a verificação dos dados, foi possível verificar que a abordagem
tecnológica ainda não ocupa um espaço relevante na formação inicial do professor de
matemática, pois as disciplinas oferecidas não contemplam tal abordagem, sendo que
que esta necessita de um olhar transversal, permeando todo o curso e promovendo a
integração entre os conhecimentos tecnológico, pedagógico e de conteúdo.
Palavras-chave: formação inicial do professor de matemática, tecnologias digitais,
ensino de matemática, Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK).

Introdução
Atualmente, o uso de ferramentas digitais avança sobre a prática profissional em diversas

áreas. Isso ocorre a partir de uma nova dinâmica de comunicação, estabelecida pelo intenso
processo de informatização da sociedade. O domínio das tecnologias digitais, bem como a
discussão sobre sua utilização, vem ganhando importância também na escola e se consolidando
como um campo de pesquisa acadêmica. No caso do ensino de matemática, não poderia ser
diferente. Como destacam Maschietto e Trouche (2010), os processos por meio dos quais a
matemática é produzida, praticada e ensinada sempre foram, em grande escala, determinados
pelos tipos de ferramentas usadas, tais como: o ábaco, a régua, o lápis, o papel e, mais
recentemente, as calculadoras e os computadores.

Acreditamos que a inserção das tecnologias digitais tem potencial para transformar a
estrutura da sala de aula, exigindo a modificação dos currículos na formação inicial docente e
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criando novas dinâmicas que possibilitam mudanças também para as metodologias de ensino.
Além disso, as práticas e saberes trazidos por professores e alunos articulam-se com o uso dessas
tecnologias em sala de aula e são responsáveis pela produção de novos saberes e práticas. Dessa
forma, este se constitui em um cenário de pesquisa complexo e desafiador, que conduz para
questões de investigação de diferentes perspectivas.

Com este trabalho, visamos contribuir com a compreensão sobre se e como as tecnologias
digitais vêm sendo incorporadas na formação inicial do professor de matemática no Brasil.
Nosso foco será a análise dos currículos do curso de formação inicial de professores de
matemática (Licenciatura em Matemática) da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Tecnologias digitais: novas formas de fazer matemática?
Artigue (2007) discute a integração de tecnologias digitais no ensino de matemática, em

especial as resistências para essa integração. Com base na ergonomia cognitiva (Rabardel, 1995)
e na teoria antropológica do didático (Chevallard, 1992), a autora distingue os valores
pragmático e epistêmico das técnicas instrumentalizadas. O valor pragmático diz respeito ao fato
de que as técnicas produzem resultados e transformam o mundo. Porém, deve-se também
reconhecer seu valor epistêmico, que se refere a seu potencial para alterar a própria compreensão
sobre os objetos envolvidos. Para a autora, a resistência às tecnologias digitais pode ser
reinterpretada em termos do equilíbrio entre os valores pragmático e epistêmico das técnicas
instrumentalizadas. Em particular, essa perspectiva teórica evidencia o potencial de tecnologias
digitais para estabelecer novas formas de fazer, ensinar e aprender matemática.

No mesmo artigo, Artigue comenta que trabalhos produzidos por pesquisadores europeus
na década de 1990, já apontavam para a necessidade de readequação curricular na formação do
professor, com o intuito de se contemplar as formas de pensar e praticar a matemática com
tecnologias digitais. Segundo a autora, apesar dessa proposta ter sido colocada em prática em
alguns espaços, a adesão em grande escala não foi significativa e, consequentemente, os
currículos de formação inicial de professores de matemática na Europa, por bastante tempo, não
incorporavam essa nova maneira de fazer matemática. Com a ausência dessa adequação dos
cursos de formação inicial, não se constituíram uma política nem uma cultura para o
desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras com apoio de tecnologias digitais, que
ficaram restritas a ações pontuais, dependentes da vontade e do empenho pessoal de cada
professor isoladamente. Desta forma, a incorporação de tecnologias digitais na sala de aula da
educação básica, de forma sistêmica, demanda políticas especificamente desenhadas, incluindo a
reconstrução de propostas curriculares de cursos de formação de professores.

Sobre a relação do professor com as novas tecnologias, Ponte (2000) destaca que
Encontramos actualmente entre os professores atitudes muito diversas em relação às
tecnologias de informação e comunicação (TIC). Alguns, olham-nas com desconfiança,
procurando adiar o máximo possível o momento do encontro indesejado. Outros, usam-nas
na sua vida diária, mas não sabem muito bem como as integrar na sua prática profissional.
Outros, ainda, procuram usá-las nas suas aulas sem, contudo, alterar as suas práticas. Uma
minoria entusiasta desbrava caminho, explorando incessantemente novos produtos e ideias,
porém defronta-se com muitas dificuldades como também perplexidades. Nada disto é de
admirar. Toda a técnica nova só é utilizada com desenvoltura e naturalidade no fim de um
longo processo de apropriação (2000, p. 64).
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O processo de apropriação destacado por Ponte, que integra a formação continuada de um
docente, não deve ser ignorado quando pensamos na formação inicial. Alguns autores (e. g.
Maltempi, 2008; Cibotto & Oliveira, 2013; Schlünzen Junior, 2013) afirmam que a inserção de
tecnologias digitais na formação inicial tem ocorrido de forma insipiente e localizada. Nos anos
mais recentes, têm ingressado na carreira professores que também tiveram algum contato com
essas ferramentas tecnológicas durante e antes de sua formação. Porém, não há evidências de que
tenham se alterado as atitudes docentes destacadas por Ponte em relação às tecnologias.

Tecnologia na ação do professor de matemática
Diversos pesquisadores têm relacionado o uso de tecnologias digitais com possibilidades

de mudanças na prática de sala de aula. Por exemplo, o trabalho de Maltempi (2008) se sustenta
na premissa de que “as tecnologias ampliam as possibilidades de se ensinar e aprender”. Além
disso, Maltempi afirma que a inserção de alguma tecnologia no ambiente escolar requer
mudanças na prática docente. Assim, quando novas tecnologias passam a ser usadas, o próprio
meio em que elas se inserem se modifica. Borba et al (2011) apontam para isso quando dizem
que um problema matemático modifica-se dependendo de como e onde é apresentado. O uso de
tecnologias, por exemplo, pode não apenas fazer com que o que os resultados desejados para um
problema matemático sejam diferentes, como também modificar o próprio significado do que é
resolver um problema.

De forma geral, o desenvolvimento de atividades e de materiais didáticos e a preparação de
aulas utilizando recursos digitais requer mais investimento de tempo dos professores. Maltempi
(2008) aponta para duas justificativas para se despenderem tempo e esforços nesse sentido: a
primeira se centra na “imposição da sociedade quanto ao uso das novas TIC”; e a segunda para
“o poder de ampliação de possibilidades das novas tecnologias”. Acreditamos que a segunda
influencie a primeira, uma vez que diversas ações são mais facilmente executadas com o novo
ferramental tecnológico e, portanto, impõem o seu uso. Assim, por exemplo, no ensino de
cálculo torna-se obsoleto decorar procedimentos e técnicas, quando se tem calculadoras
inteligentes que realizam essas ações. Também não acreditamos que apenas a segunda resposta
seja capaz de justificar a necessidade de incluir tecnologias digitais no ensino de matemática,
pois está atrelada basicamente ao valor pragmático das técnicas. Uma terceira resposta, que
complementaria a segunda, tem relação com o valor epistêmico das técnicas e também reside na
reflexão sobre a complexidade das condições e dos saberes que são necessários para a integração
de recursos tecnológicos no ensino de matemática. Antes de formulá-la, discutiremos
brevemente sobre o que alicerça esses saberes.
O conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo em um curso de licenciatura em
matemática

Alguns pesquisadores, como Niess et al. (2009) e Koehler & Mishra (2006, 2008),
propõem a integração dos saberes tecnológico, pedagógico e de conteúdo na ação do professor
de matemática, tendo como referência as ideias de Shulman (1986). Em seu trabalho, Shulman
distingue três categorias de conhecimentos necessários ao professor: o conhecimento de
conteúdo, que se refere ao conteúdo a ser ensinado per se; o conhecimento pedagógico, que
inclui os procedimentos e práticas de ensino e aprendizagem, envolvendo, por exemplo, todo
planejamento e organização que são despendidos para execução de uma aula; e o conhecimento
pedagógico de conteúdo, que corresponde à integração entre o conhecimento de conteúdo e o
conhecimento pedagógico, visando ao conhecimento dos aspectos do conteúdo que o fazem
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compreensível a outros, isto é, constitui-se no conhecimento sobre o conteúdo para o ensino. Às
categorias de conhecimento de conteúdo e pedagógico propostos por Shulman, Mishra &
Koehler (2006) agregam o conhecimento tecnológico, que “em constante mudança devido ao
avanço contínuo das tecnologias, inclui a habilidade de aprender e de adaptar-se a uma nova
tecnologia” (Palis, 2010, p. 435). Segundo a perspectiva proposta pelos autores, cada uma das
categorias de conhecimento combina-se com as demais, gerando novas categorias: conhecimento
pedagógico do conteúdo, conhecimento tecnológico e pedagógico, conhecimento tecnológico de
conteúdo e, com a combinação de todas, o conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo.
Este último foi popularizado a partir do termo TPCK, sigla em inglês para Technological
Pedagogical Content Knowledge, que posteriormente foi alterado para TPACK, com o intuito de
destacar que se tratava de um “pacote total” (total package), requerido para a integração de
tecnologia, pedagogia e conteúdo (Palis, 2010; Cibotto & Oliveira, 2013). Palis (2010) define, a
partir de Mishra & Koehler (2006), o TPACK como o

conhecimento que os professores precisam ter para ensinar com e sobre tecnologia em suas
áreas disciplinares e nível escolar de atuação. Inclui questões instrucionais e de gestão de
sala de aula, relações entre tecnologia e conteúdo específico, concepções e usos
pedagogicamente apropriados da tecnologia (2010, pp. 434-435).

Retomando a discussão proposta por Maltempi (2008), sobre tempo e esforço destinados à
integração de tecnologia no ensino de matemática, apontamos para outra justificativa. Essa é
complementar às anteriores, calcada no referencial TPACK e leva em conta os valores
pragmáticos e epistêmicos destacadas por Artigue (2007):

as novas tecnologias, além de ampliarem as possibilidades no processo de ensino e de
aprendizagem, têm potencial de ressignificação do próprio conteúdo a ser ensinado,
propondo novos caminhos e abordagens que se adéquam ao público-alvo e ao meio.

A literatura de pesquisa citada neste texto indica que a incorporação das tecnologias e da
discussão sobre o tema na formação inicial docente atende não somente a uma demanda
utilitarista das ferramentas, mas também de natureza epistêmica e pragmática, evidenciando a
necessidade do estímulo à ação reflexiva do docente em formação. Nos cursos de licenciatura em
matemática, a integração da tecnologia no currículo orientada de acordo com essa perspectiva
vem ocorrendo de maneira insipiente, como atestam trabalhos como os de Maltempi (2008),
Cibotto & Oliveira (2013) e Schlünzen Junior (2013).

De acordo com Palis (2010), a integração da tecnologia no currículo do professor deve:

� incorporar o conhecimento das características dos aprendizes a situações instrucionais
mediadas por tecnologia;

� promover experiências enriquecidas por tecnologia para estimular a criatividade, o
desenvolvimento conceitual e as habilidades de raciocínio de alto nível;

� promover o discurso matemático entre alunos e entre professores e alunos, bem como
atividades centradas nos alunos: encorajar os estudantes a se responsabilizarem e refletirem
sobre sua própria aprendizagem com tecnologia. (2010, p. 438).
Porém, coloca-se uma questão: mesmo quando ofertadas disciplinas com apoio de

recursos digitais, ou que se propõem a discutir esses recursos, estas valorizam seu uso
pedagógico articulado com as possibilidades de abordagem do conteúdo, como sugere a
perspectiva do TPACK? Daí vem a necessidade de se conceber currículos de cursos de formação
inicial de professores que enfoquem a incorporação da discussão sobre tecnologias digitais no
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ensino básico, não apenas em disciplinas que tenham essa temática como principal objetivo,
como também por meio da transversalidade do tema em disciplinas com foco principal em
matemática pura, aplicada ou ensino de matemática. Nesse sentido, o TPACK oferece para a
comunidade de educadores e pesquisadores em educação matemática a possibilidade de
revisitação do ensino dos conteúdos matemáticos, o Mathematics Tpack (Palis, 2010).

A Investigação
Nesse contexto, buscamos analisar como se dá a integração de tecnologias digitais na

formação inicial de professores de matemática (Licenciatura em Matemática) da UFRJ. Para
isso, usamos dois eixos: (1) os currículos das disciplinas do curso de Licenciatura em
Matemática da instituição; e (2) documentos e anotações das discussões ocorridas nos I e II
Seminários da Licenciatura, promovidos pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de
Matemática da UFRJ em dezembro de 2013 e fevereiro de 2014, respectivamente.

O primeiro eixo consiste da verificação e da análise de referências às tecnologias digitais
nas ementas e nas bibliografias, disponíveis no sítio http://www.im.ufrj.br/licenciatura/. Embora
não seja possível afirmar que o que é prescrito nessas ementas se reflete efetivamente na práxis
dos professores, este eixo de análise se justifica pelas funções interna e externa do currículo
publicizado no sítio oficial do curso. A função interna é guiar os professores que ministram as
disciplinas, buscando certa padronização dos cursos lecionados. A função externa é de tornar
amplamente pública a concepção de formação inicial do curso, o que, em particular, pode
estabelecer uma referência para outras instituições, dado o lugar de destaque da UFRJ no
panorama acadêmico brasileiro.

Além disso, as notas das discussões e os documentos provenientes dos Seminários da
Licenciatura em Matemática compõem um segundo eixo que complementa o primeiro, por
apresentar informações sobre a prática efetiva nas disciplinas que abordam (ou não) o uso de
tecnologia no ensino de matemática. A partir das discussões, é possível inferir impressões sobre
o que de fato ocorre e expectativas sobre o que deveria ocorrer, por parte do corpo docente e de
alunos egressos. De acordo com os documentos de divulgação, esses seminários tinham como
objetivo

discutir aspectos centrais da estrutura do curso de Licenciatura em Matemática da UFRJ,
tais como projeto pedagógico, currículo, objetivos e perfil desejado do egresso, buscando
articulações com os projetos de pesquisa conduzidos no PEMAT e formas por meio das
quais seus resultados possam contribuir para a reflexão sobre esses aspectos. A ideia é dar
início a um processo de discussão, que possa se estabelecer de forma regular e convergir
para encaminhamentos e ações visando ao aprimoramento permanente do curso de
Licenciatura em Matemática (PEMAT, 2013).

Como apresentado nos Seminários de Licenciatura, dividiremos as disciplinas em blocos,
de acordo com a tabela apresentada a seguir. Essa divisão, proposta pelos organizadores do
evento, nos auxiliará na análise dos resultados.
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Tabela 1
Disciplinas e requisitos obrigatórios do curso de Licenciatura em Matemática da UFRJ
DISCIPLINA C.H.S1 DISCIPLINA C.H.S
CONTEÚDO MATEMÁTICO ENSINO E HISTÓRIA DA MATEMÁTICA
Álgebra Linear 60 Didática da Matemática I 30
Análise Complexa 90 Didática da Matemática II 30
Análise Real 90 Evolução das Ciências e da Matemática 60
Cálculo de Uma Variável I 90 Fundamentos de Aritmética e Álgebra 60
Cálculo de Uma Variável II 60 Fundamentos de Funções e Conjuntos 60
Cálculo de Várias Variáveis I 90 Fundamentos de Geometria 60
Cálculo de Várias Variáveis II 90 Informática Aplicada ao Ensino 60
Geometria Euclidiana 90 Laboratório de Instrumentação para o

Ensino da Matemática
60

Matemática Finita 60 Matemática na Escola 60
Números Inteiros 60 Monografia I 30
Probabilidade e Estatística 90 Total de CHS 510
Teoria de Anéis e Grupos 60 ÁREAS AFINS
Vetores no R2 e no R3 60 Introdução ao Eletromagnetismo 60
Total de CHS 990 Introdução à Computação 60
CONTEÚDO PEDAGÓGICO Introdução à Física I 60
Didática 60 Mecânica da Partícula 60
Educação Brasileira 60 Total de CHS 240
Educação e Comunicação II- LIBRAS 60 REQUISITOS CURRICULARES

COMPLEMENTARES
Filosofia da Educação no Mundo
Ocidental

60 Ensino da Matemática e Estágio
Supervisionado

400

Fundamentos Sociológicos da Educação 60 Monografia II 120
Psicologia da Educação 60 Atividades Acadêmico-científico-

culturais (AACC)
200

Total de CHS 360 Total de CHS 720

O bloco de conteúdo matemático inclui as disciplinas de matemática pura e aplicada que
devem ser cursadas pelos alunos do curso de Licenciatura em Matemática e todas são oferecidas
pelo Instituto de Matemática da UFRJ. O bloco conteúdo pedagógico inclui disciplinas
oferecidas pela Faculdade de Educação da UFRJ, e a disciplina Educação e Comunicação II
(LIBRAS), oferecida pela Faculdade de Letras. O bloco ensino e história da matemática inclui
as disciplinas que abordam o ensino-aprendizagem de matemática e aspectos históricos com o
intuito de promover discussões sobre a abordagem dos conteúdos matemáticos ensinados na
educação básica, como apontado nos documentos dos Seminários e na proposta curricular do
curso. Todas, com a exceção das disciplinas Didática da Matemática I e II oferecidas pela
Faculdade de Educação, são de responsabilidade do Instituto de Matemática. O bloco áreas afins
conta com três disciplinas oferecidas pelo Instituto de Física da UFRJ e uma disciplina do
Instituto de Matemática, que versa sobre computação. O bloco requisitos curriculares
complementares (RCC) inclui as atividades obrigatórias para a conclusão do curso, que não se
configuram como disciplinas (PEMAT, 2013). De imediato, poder-se-ia associar os três
primeiros blocos, respectivamente, aos conhecimentos de conteúdo, pedagógico e pedagógico do

1 Carga Horária Semestral
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conteúdo, no sentido de Shulman (1986). Porém, além de não haver referências neste sentido nos
documentos oficiais do curso, tal associação poderia incorrer em uma forma simplista de
conceber as disciplinas.

Após a divisão das disciplinas em blocos, proposta no Seminário de Licenciatura em
Matemática, procedemos os seguintes levantamentos: a) verificar, nos documentos
disponibilizados no sítio do curso, quais disciplinas apresentam alguma menção a tecnologias
digitais, na ementa, na bibliografia ou nas características destacadas na descrição; b) quando a
verificação do item a for positiva, analisar a integração tecnológica com os conteúdos da
disciplina. Para o primeiro levantamento, buscamos palavras ou termos que remetessem ao tema
investigado, como, por exemplo, tecnologia, aplicações tecnológicas e recursos digitais, além de
obras, textos, nomes de softwares ou programas nas referências das disciplinas. Além desses
blocos, destacaremos durante a análise a disciplina Informática Aplicada ao Ensino por ser a
única que em seu título faz-se menção direta às tecnologias digitais no ensino.

Resultados
Dados Gerais

O curso de Licenciatura em Matemática na UFRJ conta no total com 33 disciplinas e 3
requisitos curriculares complementares (RCC), que perfazem uma carga horária total 2820 horas.

Ao procedermos com a análise dos documentos que descrevem as disciplinas e estão
disponibilizados no sítio do curso, verificamos que apenas a disciplina Educação e Comunicação
II (LIBRAS) não apresentava descrição e que 14 disciplinas apresentavam alguma menção à
abordagem tecnológica, na ementa, na bibliografia ou nas características das aulas práticas.
Algumas disciplinas apresentavam carga horária dedicada às aulas práticas, que eram ocupadas
com aulas de exercícios, no caso da maioria das disciplinas do bloco conteúdo matemático; e
com análise de livros didáticos e atividade com materiais didáticos, no caso de algumas
disciplinas do bloco ensino e história da matemática. As alusões à tecnologia apresentavam-se
de formas diversas. Decidimos inicialmente separá-las quanto à origem, ou seja, se pertenciam à
ementa ou à bibliografia, dentro de cada bloco. As quantidades de disciplinas por bloco estão
expressas na tabela a seguir.
Tabela 2
Quantidade de disciplinas por Bloco

BLOCO Quantidade Alusões à tecnologia2

Ementa Bibliog. Total
CONTEÚDO MATEMÁTICO 13 1 4 5
CONTEÚDO PEDAGÓGICO 6 2 1 2
ENSINO E HISTÓRIA DE
MATEMÁTICA

10 3 2 4

ÁREAS AFINS 4 2 1 2
RCC 3 0 1 1
TOTAL 33 + 3 8 9 14

As 14 disciplinas que apresentam em suas descrições menções à tecnologia totalizam 1210
horas, que representam, aproximadamente, 42,9% da carga horária do curso. Obviamente, isso

2 A soma das alusões à tecnologia proveniente das ementas e das bibliografias não são necessariamente
equivalentes ao Total, uma vez que a mesma disciplina pode ter alusões nas duas partes do documento.
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não significa que durante todo o período das disciplinas e RCC ocorram discussões sobre ou
abordagem com tecnologias digitais. Além disso, o que está publicizado no sítio do curso não é,
necessariamente, o que de fato ocorre em cada disciplina.

São 3 as disciplinas em que tanto na ementa quanto na bibliografia existia alguma menção
à abordagem tecnológica: Educação Brasileira, do bloco de conteúdo pedagógico, Informática
Aplicada ao Ensino, do bloco Ensino e História da Matemática, e Introdução à Computação, do
bloco Áreas Afins. No caso de Educação Brasileira, a alusão é creditada pelo apontamento de que
a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) compõe o programa da disciplina. Esse documento, bem
conhecido por educadores e que também consta na bibliografia da disciplina, traz em seu texto
considerável espaço sobre o uso de tecnologias no ensino. Na disciplina Informática Aplicada ao
Ensino, a referência ao uso de tecnologia no ensino é feita por toda a descrição da disciplina e
será melhor avaliada posteriormente. Já na disciplina Introdução à Computação, que também tem
alusão à tecnologia em toda a ementa, há fortes indicações de abordagem puramente técnica dos
recursos computacionais. Essa avaliação inicial sugere que, tanto na primeira quanto na terceira
disciplinas, não são verificados traços de espaços em que possa se concretizar a integração
tecnológica, no sentido do TPACK.

Das 13 disciplinas do bloco conteúdo matemático, 5 apresentam referência a tecnologia:
Álgebra Linear, Análise Complexa, Cálculo de Uma Variável I, Cálculo de Uma Variável II e
Vetores no R2 e no R3. Porém, na maior parte das disciplinas, essas referências são feitas apenas
na bibliografia, em títulos que remetem à tecnologia e aplicações. Apenas na disciplina Vetores
no R2 e no R3 há menção direta à abordagem tecnológica na ementa, no item “Novas
tecnologias utilizadas no ensino de Geometria Analítica”, que consideramos vago devido à
utilização do termo “novas tecnologias”. Este termo, em nossa avaliação, não define quais são as
ferramentas e os recursos que compõem a tecnologia abordada na disciplina.

No bloco conteúdo pedagógico, duas das seis disciplinas apresentam referência à
tecnologia. A disciplina Educação Brasileira já foi citada anteriormente, não merecendo maiores
destaques. A outra, Psicologia da Educação, apresenta o seguinte item em sua ementa: “O
processo psicológico de construção e aquisição do conhecimento diante dos sistemas de
informação e comunicação.” Este era um eixo, dentre 5 apresentados, sugerindo que pode ter
algum destaque na disciplina a discussão da influência dos sistemas de informação e
comunicação, que contempla as novas tecnologias, no ensino-aprendizagem.

São 10 disciplinas do bloco ensino e história da matemática. Dessas, 4 apresentam
referência à tecnologia: Didática da Matemática I, Fundamentos de Funções e Conjuntos,
Fundamentos de Geometria e Informática Aplicada ao Ensino. Ateremo-nos aqui às três
primeiras, pois a última será destacada mais a frente. Na disciplina Didática da Matemática,
identificamos alusão à tecnologia apenas na bibliografia, através da menção aos Parâmetros
Curriculares Nacionais, que assim como a LDB, tem em seu texto grande referência à inserção e
utilização de ferramentas tecnológicas no ensino. Nossa avaliação dessa disciplina é a mesma
que fizemos para Educação Brasileira. Já nas ementas das disciplinas Fundamentos de Funções e
Conjuntos e Fundamentos de Geometria verificam-se alusões diretas à abordagem tecnológica.
Assim como na disciplina Vetores no R2 e no R3, as citações são feitas de maneira vaga e, sem
conexão explícita com os conteúdos matemáticos abordados, valendo-se novamente do termo
“novas tecnologias”. Para exemplificar, apresentamos toda a ementa da disciplina Fundamentos
de Geometria, cuja estrutura é semelhante a da disciplina Fundamentos de Funções e Conjuntos.
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EMENTA: Conteúdos da geometria para o Ensino Fundamental e Médio. O método
experimental e o axiomático em geometria. Geometria euclidiana espacial: Axiomas de
Incidência. Axioma da Tridimensionalidade. Retas e Planos (posições relativas, ângulos,
paralelismo, proporcionalidade, perpendicularismo); Construção de sistema de coordenadas
no espaço. Construções: Prismas, Cilindros, Pirâmides, Esferas, Troncos. Volumes:
Princípio de Cavalieri. Relações de volumes para sólidos no espaço. Modelos explorados no
ensino e formas de abordagem. Novas tecnologias utilizadas no ensino de geometria.
Análise de livros didáticos e paradidáticos e de propostas curriculares oficiais.
(http://www.im.ufrj.br/licenciatura/).

Das quatro disciplinas do bloco áreas afins, duas apresentam referência à tecnologia:
Introdução à Computação, que já foi discutida aqui, e Introdução à Física, em que a alusão foi
identificada na descrição das características das aulas práticas. O seguinte trecho descreve tais
características: “Demonstrações; vídeos, software, experiências voltadas para o aprender de
quem vai ser professor de Física (simetria invertida)”. Identificamos nessa descrição a
preocupação em relação à aproximação entre o conhecimento do conteúdo e o conhecimento
pedagógico. Porém, como pode ser percebido, esta é uma disciplina oferecida pelo Instituto de
Física e a ementa sugere que está direcionada para os futuros professores dessa área do
conhecimento.

Por fim, no bloco requisitos curriculares complementares, que não inclui disciplinas e, por
isso, possui descrições gerais em lugar de ementas, apenas o RCC Ensino de Matemática e
Estágio Supervisionado apresenta referência à tecnologia. Esta é feita a partir do registro do
documento PCN na bibliografia. Para esse requisito, fazemos a mesma avaliação de outras duas
disciplinas citadas anteriormente e que tinham documentos como esse na bibliografia básica.
Mesmo não tendo apresentado referências à tecnologia, destacamos Monografia II e AACC
como requisitos curriculares que podem contemplar a tecnologia. A primeira depende do tema
escolhido pelo aluno para discorrer no trabalho de final de curso e a segunda depende das
atividades acadêmico-científico-culturais, também escolhidas pelo aluno, cumpridas durante o
curso. Em ambos os casos, aspectos relevantes do uso de tecnologia no ensino podem ser
privilegiados.
A disciplina Informática Aplicada ao Ensino

Por pertencer ao bloco ensino e história da matemática, seria de se esperar que Informática
Aplicada ao Ensino ocupasse o espaço de disciplina que discute o ensino com e sobre tecnologia,
a gestão da sala de aula e a integração entre tecnologia e conteúdo matemático e novas
abordagens e estratégias pedagógicas. Essa avaliação foi compartilhada por muitos dos
participantes dos I e II Seminários da Licenciatura quando o assunto foi a formação do professor
de matemática quanto à inserção da tecnologia na sala de aula. Após essa constatação, a maior
parte dos participantes concordou que a disciplina não vem desempenhando esse papel. Alunos
egressos e professores do curso presentes aos Seminários afirmavam que a abordagem é a mesma
nos últimos 10 anos, e que os temas abordados na disciplina não oferecem uma reflexão sobre a
utilização de ferramentas tecnológicas no ensino de conteúdos matemáticos, pois se centram em
aspectos técnicos, sem explorar as possibilidades pedagógicas das ferramentas. A partir dos
relatos e após a análise do documento sobre a disciplina, que pode ser verificado na tabela 3,
retirada do sítio do curso de formação inicial, também é possível perceber outros pontos.
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Tabela 3
Quadro de descrição da disciplina Informática Aplicada ao Ensino

CÓDIGO DA DISCIPLINA:
MAW351

NOME: INFORMÁTICA APLICADA AO ENSINO

CARGA HORÁRIA POR
PERÍODO: 60 HORAS

Teórica: 45 horas
Prática: 15 horas

CRÉDITOS: 4

CARACTERÍSTICAS DAS AULAS PRÁTICAS: AULAS DE EXERCÍCIOS

EMENTA :
Características gerais do uso do computador no ensino. Planilha eletrônica. Hipertexto. Programas
educativos. Exemplos e experiências do computador no ensino de Matemática. Possibilidade do uso
do computador na formação de professores.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Papert , S. Logo - Computadores e Educação, Brasiliense, 1988, São Paulo
Dreyfus, Dreyfus - Mind over Machine
Barr, Feigenbaum – The Hanbook of Artificial Inteligence, vol. 1

(Disponível em: http://www.im.ufrj.br/licenciatura/pag/pag/InfAplicEnsino-pagina.htm. Acessado em
28/09/2014)

O primeiro ponto reside na diferença relatada pelos alunos egressos, durante o Seminário
de Licenciatura em Matemática, entre o que é apresentado na ementa e o que efetivamente ocorre
na disciplina. De acordo com alunos de diferentes anos, presentes ao Seminário, parcela
considerável do curso envolve o tema lógica. Outro ponto tem relação com a bibliografia da
disciplina, que os participantes consideram “antiquada para um tema em constante
transformação”. Além disso, as 15 horas que são dedicadas às aulas práticas são gastas com
exercícios, seguindo a mesma estrutura das disciplinas de conteúdo matemático. Isso pode ter
relação com outra informação apresentada no Seminário e que é proveniente do grupo de
professores: o professor que tradicionalmente leciona a disciplina é do Departamento de Ciência
da Computação, que pertence ao Instituto de Matemática, mas que tem pouco contato com os
professores engajados na pesquisa em ensino e história da matemática.

Conclusões
Após a análise dos dados sobre o curso de Licenciatura em Matemática na UFRJ,

percebemos que a abordagem tecnológica está, em geral, localizada pontualmente e
desconectada dos conhecimentos pedagógico e de conteúdo. Essa análise sugere que as ementas
e bibliografias que faziam menção a tecnologia propunham a utilização de recursos digitais
considerando apenas o valor pragmático das técnicas. Até mesmo a disciplina Informática
Aplicada ao Ensino, ao que tudo indica, não valoriza a articulação entre as possíveis abordagens
do conteúdo matemático e o uso pedagógico de recursos tecnológicos, o que poderia promover
transformações nas maneiras de ensinar. Assim, é possível verificar que a abordagem tecnológica
não ocupa grande espaço na formação inicial do professor de matemática na UFRJ e que é
necessário estimular a transversalidade, fazendo com que a discussão sobre as tecnologias
digitais permeiem todo o curso, promovendo a integração entre os conhecimentos tecnológico,
pedagógico e de conteúdo. A partir dos relatos dos Seminários de Licenciatura em Matemática,
pode ser constatada também a necessidade de maior investigação do tema, incluindo as
percepções de professores e alunos egressos do curso sobre o que é praticado nas disciplinas.
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Assim, inferimos que a formação inicial de professores de matemática na UFRJ não
propicia a integração tecnológica, no sentido do Mathematics Tpack. Esta constatação merece
verificação em trabalhos futuros que utilizem outras ferramentas metodológicas: entrevistas,
questionários e avaliações de disciplinas, aplicados a professores e alunos da mesma instituição.
Além disso, revela-se necessário um trabalho comparativo entre cursos de formação inicial de
professores de matemática no Brasil e em outros países.
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Resumo 

Neste artigo discutimos alguns aspetos do conhecimento matemático especializado de 
um futuro professor ao abordar Equações Diofantinas Lineares para o Ensino Básico. 
O contexto corresponde a uma situação de simulação de ensino no espaço da disciplina 
Estágio Supervisionado 3 de uma instituição de nível superior. A partir da sugestão de 
resolução de um dos alunos para resolver a equação, discutiremos alguns aspetos do 
conhecimento matemático especializado do professor que sustentaria idealmente esta 
situação. Esse conhecimento associa-se a uma visão que engloba e relaciona o 
conceito de Máximo Divisor Comum, o método de Análise Diofantina e Algoritmo. 
Discutiremos também alguns dos porquês associados à importância de abordar este 
conteúdo no Ensino Básico e o conhecimento ideal do professor para ensina-lo. 

Palavras chave: Conhecimento Matemático especializado do professor, formação de 
professores, estágio supervisionado, ensino de álgebra.  

Abstract 

In this article we discuss some aspects of the Mathematics Teachers Specialized 
Knowledge (MTSK) of a future teacher to address Diophantine Linear Equations for 
Basic Education. Our analysis was made from a lecture/simulation of education in 
the discipline Supervised training 3 of an institution of higher education space. From 
the suggestion of solving one of the students facing the problem posed by the 
teacher, we discuss a possible strategy, as well as the ideally specialized 
mathematical knowledge that would support this. This strategy is the concept of 
Greatest Common Divisor, the method of Diophantine Analysis and Algorithm, to 
which we will focus in this work. We also discuss some of the whys associated the 
importance of addressing this content on Basic Education and the ideal knowledge of 
the teacher to teach it.  

Key words: Mathematics teachers´ specialized knowledge, teacher training, 
supervised training, teaching algebra. 
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Resumen 

En este artículo vamos a discutir algunos aspectos del conocimiento matemático 
especializado de un futuro maestro para abordar Ecuaciones diofánticas lineales para 
la Educación Básica. Nuestra análisis se realizó a partir de una clase / simulación de 
educación en la disciplina Práticas Supervisadas 3 de una institución de educación 
superior. A partir de la sugerencia de la solución de uno de los estudiantes que se 
enfrentan al problema planteado por el profesor, discutir una posible estrategia, así 
como el conocimiento matemático especializado que lo ideal sería apoyar esto. Esta 
estrategia es el concepto de Máximo común divisor, el método de análisis 
Diophantine y Algoritmo, a la que nos vamos a centrar en este trabajo. También 
vamos a discutir algunos de los porqués asociados la importancia de abordar estos 
contenidos en la Educación Básica y el conocimiento del maestro ideal que le 
enseñara.  

Palabras clave: conocimiento matemático especializado del profesor, formación del 
profesorado, prácticas supervisadas, la enseñanza del álgebra. 

Introdução 

A Álgebra é um dos tópicos matemáticos em que os alunos revelam algumas dificuldades, 
essencialmente por considerarem que se trata apenas/essencialmente de manipulação de 
símbolos, não lhe atribuindo qualquer significado (e.g., Charalambous, Jakobsen, & Ribeiro, 
2013; Ribeiro, 2011). Esse entendimento por parte dos alunos sustenta-se, também, no 
conhecimento do professor, nas atividades que prepara e na(s) forma(s) como as implementa em 
sala de aula (Charalambous, 2008). Isso porque o conhecimento do professor sobre cada um dos 
conteúdos que têm de abordar assume fator de grande importância nos resultados e 
conhecimento dos alunos (e.g., Grossman, 2010). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do Brasil (Brasil, 1998) recomendam que o 
aluno entre em contato com as diferentes concepções da Álgebra para que seu pensamento 
algébrico seja desenvolvido. Dessa forma, é referido que “o estudo da Álgebra constitui um 
espaço bastante significativo para que o aluno desenvolva e exercite sua capacidade de abstração 
e generalização, além de lhe possibilitar a aquisição de uma poderosa ferramenta para resolver 
problemas” (Brasil, 1998, p. 117). Apesar de não aparecerem explicitamente no currículo do 
Ensino Básico, o ensino de Equações Diofantinas Lineares corrobora com as recomendações dos 
PCN, pois possibilita aos alunos trabalharem com diferentes linguagens da Matemática: natural, 
numérica, algébrica e gráfica (Pommer, 2013). A utilização destas equações permite favorecer a 
contextualização de situações-problema que explorem e desenvolvam um pensamento analítico e 
reflexivo do aluno. 

Ao falarmos em Equações Diofantinas Lineares, e seguindo Domingues e Iezzi (2013), 
consideramos as equações polinomiais em duas variáveis com coeficientes inteiros. Assim, na 
linha do que referem Fiorentini, Miorim e Miguel (1993), consideramos também que o ensino 
destas equações no Ensino Básico possibilita a exploração de vários elementos que são 
caracterizadores do pensamento algébrico. Dentre eles estão a “percepção de regularidades, 
percepção de aspectos invariantes em contraste com outros que variam, tentativas de expressar 
ou explicitar a estrutura de uma situação problema e a presença do processo de generalização” 
(Fiorentini et al., 1993, p. 87).  
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Tendo por base estes pressupostos, conjugando o conhecimento do professor e as 
potencialidades das abordagens às Equações Diofantinas Lineares, e pretendendo contribuir para 
obter um maior entendimento relativamente ao conteúdo do conhecimento do professor, neste 
texto iremos focar a nossa atenção no conhecimento matemático especializado “ideal” do 
professor associado à resolução dessas equações. Note-se que ao referirmos o conhecimento do 
professor estamos a entendê-lo no sentido do Mathematics Teachers Specialized Knowledge – 
MTSK (Carrillo, Climent, Contreras & Muñoz-Catalán, 2013). O objetivo dessa proposta é 
contribuir, de forma ativa e participativa, para uma melhoria dos resultados dos alunos, 
sustentada na formação de professores, bem como, portanto, no incremento de um conhecimento 
especializado para a melhoria da atuação docente. Com esse intuito, será analisado um episódio 
de uma aula (simulação) ministrada por um licenciando em Matemática de uma instituição de 
ensino superior, na disciplina Estágio Supervisionado 3. Assim, iremos discutir o conhecimento 
matemático especializado do professor, focando essencialmente aspetos do conhecimento do 
conteúdo durante uma situação de contingência (Rowland, Huckstep & Thwaites, 2005) 
envolvendo a resolução de um problema através de Equações Diofantinas Lineares. Esse 
conhecimento especializado centra-se, aqui, por um lado, nas oportunidades perdidas e, por 
outro, na sustentação de atribuição de sentido aos comentários dos alunos, essencialmente 
quando esses comentários saem do próprio espaço de soluções do professor (Jakobsen, Ribeiro, 
& Mellone, 2014). 

Assim, neste texto analisamos, discutimos e refletimos sobre as opções e conhecimento 
revelados por um futuro professor, durante uma simulação de aula, quando um “aluno” apresenta 
uma proposta de resolução alternativa envolvendo o máximo divisor comum como ideia 
fundamental da resolução. Essa discussão e reflexão permite discutir alguns dos aspetos 
essenciais do conhecimento especializado ideal do professor para abordar este tema. 

Algumas notas teóricas 

De acordo com os PCN, para que o professor possa desempenhar sua função como 
mediador entre o aluno e o conhecimento matemático, é necessário que tenha “um sólido 
conhecimento dos conceitos e procedimentos dessa área e uma concepção de Matemática como 
ciência que não trata de verdades infalíveis e imutáveis, mas como ciência dinâmica, sempre 
aberta à incorporação de novos conhecimentos” (Brasil, 1998, p. 36). Este “sólido 
conhecimento” de conceitos e procedimentos pode ser encarado sob uma multiplicidade de 
perspectivas. Se, por um lado, pode ser interpretado na perspetiva de que ao professor caberá um 
conhecimento de uma matemática avançada, tal como Álgebra, Análise, Topologia ou Equações 
Diferencias, por outro lado, e na perspectiva que assumimos, ao professor, caberá um 
conhecimento matemático que lhe permita ampliar e transferir os conhecimentos matemáticos 
mobilizados na prática de forma que os seus alunos entendam os porquês associados ao que 
fazem e porque o fazem, a cada momento, deixando, inclusive, a porta aberta para aprendizagens 
futuras. 

No que se refere ao conhecimento matemático específico do professor, Ball, Thames e 
Phelps (2008) propõe um refinamento das categorias de Shulman (1986), com uma concepção 
que denominam de Mathematical Knowledge for Teaching (MKT), estabelecendo dois grandes 
domínios: o conhecimento do conteúdo e o conhecimento didático do conteúdo, encontrando-se 
cada um deles composto por três subdomínios. No sentido de contribuir para clarificar algumas 
problemáticas sentidas em alguns trabalhos que foram desenvolvidos baseados no MKT, e 
procurando contribuir também com exemplos da prática relativamente ao conhecimento “ideal” 
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do professor, este conhecimento especializado é encarado aqui seguindo a conceptualização do 
Mathematics Teachers Specialized Knowledge – MTSK (Carrillo et al., 2013). Pelo contexto da 
investigação realizada (veja Contexto e método, abaixo) iremos focar-nos apenas nos 
subdominios relativos ao conhecimento do conteúdo. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

O MTSK, por emergir de problemáticas sentidas ao analisar a prática com o MKT pode ser 
considerado uma “evolução” dessa conceptualização, considerando também três subdomínios em 
cada um dos dois domínios definidos por Shulman (1986). No entanto, nesta conceptualização, 
ao contrário do que ocorria no MKT, todo o conhecimento é considerado especializado já que diz 
respeito ao conhecimento do professor para a atuação docente. Os três subdomínios do 
conhecimento do conteúdo dizem respeito ao conhecimento dos temas (KoT); ao conhecimento 
da estrutura matemática (KSM) e ao conhecimento da prática matemática (KPM). 

O KoT inclui um conhecimento sobre a matemática escolar, para além de um 
conhecimento matemático como disciplina, mas também como conhecimento relativo a uma 
fundamentação teórica e aos distintos procedimentos “tradicionais” e alternativos, além múltiplas 
formas de representação de um mesmo conteúdos/tópico. Um elemento central do KSM é o 
conhecimento associado às conexões entre a matemática elementar e avançada, enquanto o KPM 
diz respeito às diferentes formas de “fazer” matemática que caberá ao professor para que possa, 
posteriormente, desenvolver a sua prática tais como seja um conhecimento associado a diferentes 
formas de demonstrar ou a diferentes interpretações que uma mesma palavra/expressão pode 
assumir, bem como um conhecimento da sintaxe da matemática. 

Contexto e método  

Esse trabalho enquadra-se numa perspectiva de pesquisa qualitativa, cujo foco é “entender 
e interpretar dados e discursos” (D’Ambrósio, 2012, p. 12), recorrendo a um estudo de caso 
instrumental (Stake, 2000), com o objetivo de obter um conhecimento mais aprofundado sobre 
uma realidade específica. Consideramos a prática da sala de aula como ponto de partida para o 
nosso trabalho e, a partir dela, adotamos uma leitura plausível dos acontecimentos para 
refletirmos sobre o processo de ensino. Segundo Lins (2012, p. 23), “a leitura plausível se aplica 
de modo geral aos processos de produção de conhecimento e significado”. Nesse sentido, 
buscamos legitimar as argumentações dos alunos e as respostas, ou sua ausência, do professor, 
no sentido de entender os significados produzidos para refletir acerca de alguns aspetos do 
conhecimento especializado ideal do professor ao trabalhar com Equações Diofantinas Lineares. 

Figura 1. Subdominios do MTSK (Carrillo et al, 2013). 
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Os dados foram extraídos da transcrição de uma aula de 45 minutos, gravada em vídeo, 
correspondendo a uma simulação ministrada por um licenciando em Matemática. Estavam 
presentes 17 alunos da disciplina Estágio supervisionado 3, regência, componente curricular na 
qual o aluno tem oportunidade de desenvolver uma regência de aula (simulação) e refletir sobre 
sua prática docente, sendo responsável tanto pelo tema a abordar como pela metodologia a 
utilizar. Essa disciplina aborda a organização do ensino com destaque para o planejamento e o 
desenvolvimento de diferentes estratégias de ensino de Matemática, permitindo ao licenciando 
propor atividades no sentido de debater as possíveis mudanças nas condutas do professor em sala 
de aula. Assim, a referida disciplina configura-se, também, como uma oportunidade para que os 
futuros professores possam vivenciar, na primeira pessoa, o mesmo tipo de experiências que 
esperamos que venham a facultar aos seus alunos – mas obviamente a um nível distinto (Pinto & 
Ribeiro, 2013). 

O estudante preparou o seguinte problema para explorar na simulação de uma aula de 
sétimo ano: 

Carlos obteve boas notas no bimestre escolar, por isso seu pai resolve gastar R$100,00 com 
Carlos como forma de presente. É época de copa do mundo então Carlos quer muito 
figurinhas para seu álbum. Como estava muito quente, o pai de Carlos o convenceu a gastar 
R$4,00 desses R$100,00 em um belo sorvete completo. Do valor restante, Carlos queria 
gastá-lo inteiro com pacotes de figurinhas. Na loja, existiam pacotes de R$15,00 e R$12,00, 
com muitas figurinhas em cada um. De quantas formas o pai de Carlos consegue gastar todo 
o dinheiro que sobrou após a compra do sorvete? 

A partir de um episódio associado à exploração deste problema, iremos discutir os 
comentários de um aluno (Pedro), cujo nome foi modificado para preservar sua identidade, 
dando valor às suas contribuições (Walshaw & Anthony, 2008), e a resolução proposta por ele de 
modo a refletir sobre que conhecimento matemático especializado do conteúdo caberá 
idealmente ao professor para ensinar Equações Diofantinas Lineares. Com base no diálogo entre 
o professor e o aluno, procuramos produzir significados aos conhecimentos que o aluno 
manifestava. O episódio centra-se na oportunidade perdida pelo professor e a análise, elaboração 
e discussão de possíveis caminhos que poderiam ser tomados a partir da efetivação dessa 
oportunidade.  

Discutindo um episódio 

Ao iniciar a aula, o professor pediu que os alunos se organizassem em grupos de cinco e, 
entregou o problema. Após uma breve explicação do mesmo, pediu que os alunos discutissem a 
resolução deste tendo como base o que já haviam aprendido sobre equações polinomiais do 
primeiro grau, Máximo Divisor Comum (MDC) e conceitos de divisão. Os alunos (note-se, 
também eles, futuros professores) conseguiram encontrar facilmente a equação que modela o 
problema, mostrando-se aptos a trabalharem com a linguagem algébrica. Dessa forma, chegaram 
à equação 12x + 15y = 96, onde x e y correspondem, respectivamente, ao número de pacotes de 
figurinhas de R$12,00 e o número de pacotes de figurinhas de R$15,00. 

No episódio que descreveremos a seguir, o professor tem a oportunidade de trabalhar na 
direção do que é referido nos PCN quanto ao fato de que o ensino da matemática deva garantir o 
desenvolvimento de várias capacidades, tal como (Brasil, 1998, p. 56): “observação, 
estabelecimento de relações, comunicação (diferentes linguagens), argumentação e validação de 
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processos e o estímulo às formas de raciocínio como intuição, indução, dedução, analogia, 
estimativa”. 

Pedro: Professor, você colocou ali o MDC, né? Eu achei o MDC valendo 3. Tem alguma 
relação que eu posso usar? 
Prof.: Você achou o MDC de quem? 
Pedro: do 12 e do 15. 
Prof.: O MDC de 12 e 15 é 3. Tem uma relação sim, e foi uma ótima observação que você 
fez.  
(...) 
Prof.: Qual é o MDC entre 4 e 5? 
Pedro: 1 
Prof.: Pensa nisso, você achou 3 e você achou aqui 1. E elas são equivalentes. Pensa nisso...  
(...) 
Pedro: Professor, se eu usar o MDC valendo 3 e fizer a multiplicação de 12 ∙ 3 e 15 ∙ 3 vai 
dar uma diferença de 15 sempre. Aí eu posso concluir que sempre vai faltar uma figurinha 
no y, vai faltar um conjunto no y. 
(...) 
Prof.: Porque ele falou 12 ∙ 3 e 15 ∙ 3, eu acho que está errado! 
(...) 
Pedro: o MDC é 3, se eu fizer 12 ∙ 3 e 15 ∙ 3 dá 81. Vai faltar um saquinho de 15. Eu não 
posso definir então... 
Prof.: Talvez você até possa definir, não para esse exercício. Você fez um pensamento, um 
bom pensamento, mas para esse exercício talvez você não vá usar. 

Ao analisar o diálogo entre o professor e o aluno, percebemos que o professor se interessou 
pela estratégia que o aluno havia montado, mas ficou inseguro quanto à legitimidade da mesma, 
revelando aspetos do seu KoT, mas também do KSM já que ficou limitado nas possíveis 
conexões e associações entre um conteúdo matemático elementar (aqui, no caso, o MDC) e 
outros mais avançados. Por isso, o professor não validou o argumento do aluno, nem explicitou o 
porquê dessa ausência de validação. Segundo Lins (2008, p. 542), 

O que acontece, do ponto de vista do professor, quando ele diz algo a um aluno e o aluno lhe 
responde algo? Há algumas possibilidades. Uma, que o que o aluno diga pareça bem ao 
professor, e que este decida que não há mais nada a fazer com relação a esse "episódio". Mas 
o professor pode, também, achar que parece que a resposta está bem, mas que mesmo assim 
lhe interessa saber como o aluno pensou para dizer o que disse, porque aquilo que lhe 
interessa é conhecer os objetos com que aquele aluno estava pensando, que significados 
produziu para eles. 

Cabe ao professor perceber as oportunidades de ensino e aprendizagem que surgem em 
sala de aula, principalmente aquelas que estimulem o aluno a criar, argumentar, sustentar seu 
argumento e generalizar. 

Vamos analisar o argumento do aluno: 

Como o MDC de 12 e 15 é 3, o aluno substituiu o valor do MDC na equação e observou 
que 12 ∙ 3 + 15 ∙ 3 = 81 e 96 − 81 = 15, ou seja, a diferença 15 é o valor de um pacote de 
figurinha, concluindo que Carlos pode comprar 3 pacotes de figurinhas de R$12,00 e 4 pacotes 
de R$15,00. O aluno supôs que o máximo divisor comum fosse um dos valores do par ordenado 
da solução da equação e encontrou uma das respostas do problema, mas o professor não 
legitimou sua resolução por não observar ser verdade, nesse caso específico. Este é um caso 
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particular que merece alguma reflexão relativamente ao conhecimento do professor na hora de 
selecionar os valores a serem incluídos no problema e que se relaciona com a escolha e papel dos 
exemplos fornecidos. Ribeiro (2009, p. 16), reflete sobre a escolha dos exemplos a serem 
apresentados aos alunos referindo que esse será um dos aspetos que deverá merecer mais atenção 
tanto a nível da formação de professores, quanto inicial e continuada. 

Partindo da avaliação do professor, o aluno não se convenceu que seu argumento não era 
válido. Nesse sentido, notamos que a escolha do problema apresentado não passou por uma 
análise minuciosa das possíveis resoluções, onde o professor poderia propor, aproveitando a 
oportunidade desta resolução, a aplicação desse método de resolução à equação 12x + 15y =
99. 

Note que o MDC de 12 e 15 continua sendo 3. Aplicando o raciocínio do aluno temos:  

12 ∙ 3 + 15 ∙ 3 = 81 

   99 − 81 = 18 
Mas aqui, com os R$18,00 restantes, compramos um pacotinho de figurinha de R$15,00 e 

sobra R$3,00, ou seja, compramos 3 pacotes de figurinhas de R$12,00, resultando R$36,00 e 4 
pacotes de figurinhas de R$15,00, resultando R$60,00, o total gasto com figurinhas foi R$96,00, 
sobrando R$3,00. A exploração desta situação (complementarmente à situação anterior) 
permitiria a construção de um entendimento da solução particular encontrada pelo aluno e a 
impossibilidade de uma sua generalização, o que contribuiria para uma busca de método(s) que 
fornecesse uma solução ótima para a equação. 

O professor, conhecendo as várias abordagens de resoluções de Equações Diofantinas 
Lineares, poderia explorar a resolução através do Algoritmo (Pommer, 2013), enunciando alguns 
resultados da Teoria dos Números e resolvendo a Equação Diofantina Linear. 

Calculando o MDC entre 12 e 15: 

 
Logo, MDC(15,12) = 3 e como 3 | 99, a equação tem solução inteira. 

Aplicando o Algoritmo de Euclides, temos: 15 = 12 ∙ 1 + 3. Assim, 

3 = (1) ∙ 15 + (−1) ∙ 12 (I) 

Multiplicando (I) por 99
3

= 33, temos 

99 = (33) ∙ 15 + (−33) ∙ 12 
Portanto temos uma solução particular: 

x0 = −33 e y0 = 33 
As outras soluções são da forma 

x = −33 + 5t, 
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y = 33 − 4t com t ∈ ℤ 
Considerando o problema que levou à essa equação, vemos que só interessam respostas 

não-negativas; assim devemos ter 

33 − 4t ≥ 0, isto é, t ≤ 8 e −33 + 5t ≥ 0, então , t ≥ 7. 

Logo, t ≤ 8 e t ≥ 7. Assim, t ∈ {7, 8}. 

Considere a tabela com os resultados possíveis: 

 
Assim, 12 ∙ x + 15 ∙ y = 99 

12 ∙ 7 + 15 ∙ 1 = 84 + 15 = 99 

 12 ∙ 2 + 15 ∙ 5 = 24 + 75 = 99 
MDC(15,12) = 3 não é solução da equação dada. 

O professor com um amplo KSM, sustentado, obviamente no KoT sobre a resolução de 
equações diofantinas, estaria em condições de relacionar resultados da Teoria dos Números, na 
exploração de distintos métodos ou estratégias de resoluções desta Equação Diofantina Linear, 
sustentado no comentário efetuado pelo aluno. Poderia, inclusive, desenvolver/explorar com os 
alunos situações associadas a perguntas do tipo: Quais as condições para que essa equação 
possua solução? Quantas são as soluções? Como calcular as soluções, caso existam? Uma outra 
possibilidade seria a exploração de Equações Diofantinas Lineares que não tem solução inteira 
ou com infinitas soluções. 

Nesta resolução, notamos os conceitos e procedimentos sugeridos pelos PCN (Brasil, 1998, 
p. 87): 

Tradução de situações-problema por equações ou inequações do primeiro grau, utilizando as 
propriedades da igualdade ou desigualdade, na construção de procedimentos para resolvê-
las, discutindo o significado das raízes encontradas em confronto com a situação proposta. 

Lembramos ao leitor que a resolução do problema proposto é comum em um curso de 
Teoria dos Números, no nível superior, e pode ser vista em Milies e Coelho (2006) e Domingues 
e Iezzi (2013). Nesse sentido, existe a necessidade de uma efetiva relação entre o que se explora, 
e como se explora (objetivo e foco) em cursos de formação matemática avançada com o trabalho 
docente. Uma possível abordagem prende-se com a utilização de situações da prática para 
atribuir sentido, e permitir o desenvolvimento de conexões, entre aspetos da matemática 
avançada e outros do ponto de vista mais elementar. Assim, uma abordagem sustentada na 
prática (Thames & Van Zoest, 2013) se configura como uma das formas de possibilitar essas 
conexões e potenciar uma relação mais profícua também entre teoria, prática e formação. 

Algumas considerações finais 

No presente artigo, analisamos um episódio de uma proposta de ensino de Equações 
Diofantinas Lineares para o ensino Básico, e discutimos qual o conhecimento matemático 
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especializado do conteúdo é ideal ao professor ao ensiná-la. Percebemos, por meio do dialogo 
entre professor e aluno quais foram as produções de significados do aluno e como o professor 
não os legitimou. Destacamos, ainda, um possível caminho e conhecimentos necessários ao 
professor para resolvê-lo. 

Percebemos que a escolha do problema não foi cuidadosamente elaborada, pois um aluno 
produziu significado para sua resolução, utilizando a proposta do professor de máximo divisor 
comum, a qual não foi legitimada pelo professor, pois ao substituir o par ordenado (3, 3) na 
equação, o professor não conseguiu compartilhar o mesmo espaço comunicativo com o aluno, 
para ele esta não era uma resposta legítima. O professor fala na direção de seu conhecimento, 
não na direção dos alunos, e o aluno fala em outra direção. Segundo Ball (2000, p. 243) “muitos 
professores são incapazes de ouvir os alunos de forma flexível”, ou seja, de entender as ideias 
dos alunos e conectar elas ao conteúdo trabalhado, estes professores não conseguem pensar sobre 
os conteúdos de forma que não sejam os seus próprios caminhos. Isso leva a que apenas 
considerem o seu próprio espaço de soluções quando propõem um determinado problema 
(Jakobsen et al., 2014), condicionando assim as possíveis aprendizagens dos alunos. Nesse 
sentido, se mostra necessário ouvir os alunos (Walshaw & Anthony, 2008), para que professor e 
aluno possam então compartilhar o mesmo espaço comunicativo (Lins, 2012). 

A partir da análise realizada, podemos observar que para o ensino de Equações 
Diofantinas Lineares no Ensino Básico, o professor necessita de um conhecimento especializado 
do conteúdo que lhe permita conhecer, saber e entender (atribuir sentido e significado), a uma 
multiplicidade de possíveis resoluções e abordagens.  

Apesar desse conteúdo não constar no PCN, constatamos sua importância para a 
aprendizagem da Aritmética e Álgebra no Ensino Básico, ao possibilitar a abordagem de 
diversos conteúdos como equações, múltiplos e divisores, MDC, algoritmo da divisão. Dessa 
forma, o ensino desse tópico se mostra enriquecedor para introduzir estratégias de resolução de 
problemas.  

Esse artigo apresentou um episódio próprio da sala de aula, que são demandas do 
trabalho de ensinar matemática e percebemos a necessidade de um conhecimento matemático 
especializado para o ensino (Ball et al., 2008), pois o professor com seu conhecimento pode 
aproveitar para trabalhar diversos conteúdos em um único problema, assim interligando 
conceitos da Teoria dos Números e da Álgebra. 
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Resumo
O presente artigo tem como objetivo analisar produções de três autores brasileiros –
Plínio Moreira, Dario Fiorentini e Romulo Lins – a fim de identificar o modo como
cada um deles compreende o papel das disciplinas de conteúdo matemático na
formação inicial de professores de matemática. Para isso, selecionamos trabalhos em
que esses pesquisadores apareciam como autores ou entrevistados e, inspirados pela
Análise de Conteúdo, constituímos um texto resultante de nossas interpretações.
Como resultado, além de percebermos aproximações nas perspectivas estudadas,
concluímos que cada autor parte de um lugar diferente para construir suas
concepções a respeito do papel da matemática na formação do professor. Em nossa
interpretação, entendemos que Fiorentini parte de uma valorização das práticas
sociais do professor, Lins de sua concepção de conhecimento e de educação e Plínio
de sua diferenciação entre a matemática acadêmica e a matemática escolar.
Palavras-chave: Educação Matemática, formação de professores, formação inicial,
disciplinas de conteúdo matemático, teóricos brasileiros da Educação Matemática.

Introdução
A partir da década de oitenta, momento em que as pesquisas em educação dirigiram suas

atenções para as representações e crenças dos professores para com o seu trabalho, houve um
consenso na literatura a respeito da formação de professores de que, para ensinar, o professor
vale-se de uma tipologia de conhecimentos1 com origens diversas, que se encontram associadas

1 Cabe ressaltar que nos diversos autores consultados e citados neste artigo, devido ao posicionamento
conceitual de cada um, as palavras saberes e conhecimento são utilizadas para designar o mesmo
constructo. Todavia, não nos cabe aqui julgar qual a termologia adequada. Temos claro que, para os
objetivos deste contexto investigativo, essa diferenciação não traz prejuízos de modo a invalidar as
análises apresentadas. Então, preferimos abordar conforme é apresentado pelo autor em seu texto original.
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às características da prática docente. Nessas pesquisas, o conhecimento do conteúdo a ser
ensinado não é visto como uma condição suficiente para as práticas educativas, mas, sim,
necessária. Para se ensinar matemática, por exemplo, considera-se não ser suficiente restringir-se
ao domínio da matemática, uma vez que conhecimentos de outros elementos presentes na prática
docente devem ser mobilizados visando potencializar o trabalho do professor, levando o aluno à
aprendizagem. Entretanto, ter um conhecimento “profundo” da matemática é considerado, ainda,
um requisito essencial para o professor que se dispõe a ensinar essa disciplina.

Retomando a literatura, em um movimento de síntese, pode-se encontrar em Gauthier et al.
(2006) uma conceituação de que, ao ensinar, professores mobilizam vários saberes toda vez que
são colocados frente às exigências específicas das situações concretas de ensino. Para o autor, os
saberes se constituem em um reservatório que abastece o professor diante de situações
complexas advindas do seu trabalho. Esse reservatório de saberes de Gauthier et al. (2006) é
composto por: saberes disciplinares, a matéria; saberes curriculares, o programa; saberes da
ciência da educação; saberes da tradição pedagógica, o uso; saberes experienciais, a
jurisprudência particular; e os saberes da ação pedagógica, o repertório de conhecimentos de
ensino ou jurisprudência pública validada.

Já Tardif (2002), assumindo como critério para a construção de sua tipologia de saberes
docentes o trabalho dos professores, apresenta as seguintes categorias: saberes da formação
profissional, advindos da ciência da educação e da ideologia pedagógica; saberes disciplinares;
saberes curriculares; e saberes experienciais.

Alarcão (2011, p. 66), movida pela preocupação de “caracterizar a natureza do
conhecimento dos professores e as suas manifestações na atividade profissional”, apresenta a
seguinte tipologia: conteúdos científico-pedagógicos; conhecimento disciplinar; conhecimento
pedagógico geral; conhecimento do aluno; conhecimento do currículo; conhecimento de si
mesmo; conhecimento de sua filiação profissional; e conhecimento do contexto.

García (1999) apresenta como níveis e componentes do conhecimento profissional do
professor os seguintes conhecimentos: conhecimento psicopedagógico; conhecimento do
conteúdo; conhecimento didático do conteúdo; e conhecimento do contexto.

Em busca de comparar as tipologias apresentadas, encontramos um autor, Lee Shulman,
citado como fonte e referência essencial para trabalhos que se destinam a caracterizar os
componentes do conhecimento profissional do professor, considerado o primeiro autor a
debruçar-se em tentativas de caracterizar os níveis do conhecimento profissional do professor. A
tipologia apresentada por Shulman (1986) resume-se nas seguintes categorias: conhecimento do
conteúdo, conhecimento pedagógico do conteúdo e conhecimento curricular.

Em cada perspectiva citada anteriormente, é possível encontrar uma tipologia em que o
conhecimento da matemática se encontra. Em Gauthier et al. (2006) e em Tardif (2002), este
conhecimento pode ser localizado na categoria de saberes disciplinares; para Alarcão (2011), em
conhecimentos disciplinares; para García (1999) e Schulman (1986), no componente
conhecimento do conteúdo. Isso torna evidente a valorização dada a esse tipo de conhecimento
para o contexto de formação inicial de professores que ensinam matemática.

Reconhecendo essa importância e a necessidade de que o professor tenha um amplo
conhecimento acerca do conteúdo a ser ensinado e buscando examinar mais a fundo o que
significa ter esse amplo conhecimento para o ensino, estamos interessados em problematizar, em
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uma pesquisa maior, o papel das disciplinas de conteúdo matemático2 nesse contexto formativo e
questionar de que modo elas poderiam ser abordadas de forma que não sejam apenas cursos de
conteúdo matemático, mas também “um modelo de como ensinar Matemática” (Lins, 2005) e
que tragam contribuições à formação do professor que vão além do saber fazer, uma vez que:

Estudos sobre os conhecimentos profissionais e sobre a prática dos professores de
matemática da escola sugerem que o conhecimento matemático, em sua sistematização
lógico-formal-dedutiva e suas formulações conceituais com base nas “estruturas” — como é
usualmente apresentado na disciplina Análise Real, por exemplo —, está longe de ser
suficiente para dar conta das questões que se colocam para o professor em sua prática
pedagógica (Moreira; Cury & Vianna, 2005).

A partir de questionamentos do tipo: qual o papel das disciplinas de conteúdo matemático
na formação inicial do professor que ensina matemática? A maneira como essas disciplinas
estão sendo abordadas favorece o desenvolvimento profissional do professor? As disciplinas de
conteúdo matemático são necessárias à formação do futuro professor? Fomos à procura de
pesquisas brasileiras que, de algum modo, tratassem do assunto.

No Brasil, é recente a discussão acerca da formação matemática do professor de
matemática. Em um levantamento bibliográfico, encontramos algumas pesquisas que tratam do
assunto, tais como: O Lugar das Matemáticas na Licenciatura em Matemática: que matemáticas
e que práticas formativas? (Fiorentini & Oliveira, 2013); Por que Análise Real na licenciatura?
(Moreira; Cury & Vianna, 2005); O conhecimento matemático do professor: formação e prática
docente na escola básica (Moreira & David, 2010); A Formação matemática e didático-
pedagógica nas disciplinas da Licenciatura em Matemática (Fiorentini, 2005) e A formação
pedagógica em disciplinas de conteúdo matemáticos nas licenciaturas em matemática (Lins,
2005).

Ao realizar esse levantamento, percebemos que alguns pesquisadores brasileiros têm se
dedicado nessa direção, como são os casos de Plínio Moreira (professor adjunto do
Departamento de Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP), Dario Fiorentini
(professor doutor da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP) e Romulo Campos Lins
(Livre Docente da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP).

Por isso, em uma tentativa de contribuir para o aprofundamento de pesquisas em formação
de professores e, em particular, sobre a formação matemática do professor, buscamos, neste
artigo, analisar produções destes três autores (Moreira, Fiorentini e Lins) a fim de identificar o
modo como cada um deles compreende o papel das disciplinas de conteúdo matemático na
formação inicial de professores de matemática. Pretendemos, ao final desta análise, constituir um
texto que apresente possíveis embasamentos teóricos de que eles se valem para compor o que
entendem ser adequado à matemática na formação inicial do professor, buscando estabelecer, se
houver, pontos de encontro ou desencontro na maneira como cada um deles aborda o assunto.

Entendemos que identificar o modo como esses pesquisadores brasileiros pensam o assunto
e elucidar que bases teóricas eles valem-se para dizer o que dizem, buscando convergências ou
divergências entre suas visões, é relevante, pois pode trazer à tona elementos até então ocultos,
que podem caracterizar os caminhos assumidos pelas pesquisas nacionais sobre o tema. Além
disso, olhando sob a perspectiva dos autores do presente artigo enquanto pesquisadores, realizar

2 Com disciplinas de conteúdo matemático queremos dizer Cálculo Diferencial e Integral, Análise Real,
Álgebra Abstrata, Álgebra Linear etc.
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um estudo deste tipo permite-nos dar sequência em nossas intenções de pesquisa, pois
configurara-se como uma base teórica necessária para ir mais a fundo na tentativa de responder
aos questionamentos citados anteriormente.

A seguir, apresentamos os aspectos metodológicos da pesquisa, explicitando que trabalhos
desses três autores foram analisados e a forma como foram escolhidos, para, na seção seguinte,
apresentar um texto constituído a partir de nossas análises, reflexões e interpretações dos
trabalhos estudados. Por último, trazemos nossas conclusões acerca do que foi feito e algumas
considerações dos limites e possibilidades deste artigo.

Aspectos metodológicos
Os resultados que comunicamos aqui partiram de um movimento de pesquisa que teve

inspirações nas análises textuais, especialmente a Análise de Conteúdo (Bardin, 1977). Ao
assumir que esta investigação vale-se de inspirações nesse método de análise qualitativo,
queremos ressaltar que não o utilizamos em sua completude, seguindo à risca todos os preceitos
indicados. Simplesmente apropriamo-nos de alguns dispositivos analíticos, como os
procedimentos de fragmentação e reorganização, de forma a culminar em um texto que sintetiza
nossas compreensões.

Consideramos a Análise de Conteúdo do mesmo modo que Bardin (1977, p. 42): “[...]
conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos, sistemáticos
e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) destas mensagens”.

Passos et al. (2009) afirmam que as análises textuais aproximam-se muito do que hoje
designa-se por abordagens qualitativas. Esse tipo de abordagem visa ir além do teste de
hipóteses, compreendendo os fatos em profundidade, advindos dos fenômenos analisados,
sustentando-se em uma análise rigorosa e criteriosa (Moraes, 2003).

Nesse sentido, cabe então apresentar as escolhas que realizamos durante o
desenvolvimento deste artigo, de modo a elucidar o movimento de investigação, bem como os
resultados atingidos.

A escolha por estudar os autores citados, Dario Fiorentini, Romulo Campos Lins e Plínio
Moreira, deu-se, pois, em nosso levantamento bibliográfico, eles apareceram constantemente,
demostrando interesse pelo tema. Isso pode ser percebido, por exemplo, quando olhamos
situações em que eles estiveram envolvidos com o tema, como a participação de Fiorentini e Lins
na mesa redonda sobre A formação pedagógica nas disciplinas matemáticas e a formação
matemática nas disciplinas pedagógicas em cursos de Licenciatura em Matemática no VII
Encontro Paulista de Educação Matemática; e a presença de Moreira como coordenador da seção
de Trabalho Encomendado para o Grupo de Trabalho 19 da 35ª Reunião Anual da Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) com o assunto O lugar da
matemática na licenciatura em matemática.

Após reconhecermos o interesse de pesquisa dos referidos autores sobre a formação
matemática do professor, consultamos seus Currículos Lattes3 em busca de trabalhos

3 A Plataforma Lattes é um Sistema de Informação, gerido pelo CNPq (Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico), que integra uma base de dados de Currículos, de Grupos de
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relacionados ao tema e obtivemos, no currículo de Plínio Moreira, 9 artigos publicados em
periódicos e, no de Dario Fiorentini, 6 artigos em periódicos. No caso de Romulo Lins, apesar de
encontrarmos apenas um artigo dele publicado relacionado diretamente sobre o tema,
percebemos que realizou orientações de teses de doutorado cujo objeto de estudo foi a
matemática na formação inicial do professor (Linardi, 2006; Viola dos Santos, 2008), além de
um projeto de pesquisa intitulado Um quadro de referência para a formação matemática de
professores de matemática, o que caracterizou, para nós, um interesse evidente sobre o assunto.

Nota-se que, para este artigo, a forma como organizamos a seleção das produções que
analisamos pautou-se em nosso interesse coletivo em conhecer perspectivas de autores
brasileiros e seus referenciais. Dessa forma, não buscamos construir um grupo da temática
investigada pautada em normas rígidas de forma a satisfazer “a regra da representatividade”
(Bardin, 1977, p. 97).

Para este artigo, optamos iniciar nossos estudos pelos trabalhos publicados mais
recentemente e, quando havia necessidade, passamos para os mais antigos. Realizamos as
primeiras leituras, a chamada leitura flutuante (Bardin 1977), e à medida em que encontrávamos
trabalhos que poderiam fornecer informações suficientes para uma intepretação nossa a respeito
do que procurávamos, concentrávamos nossos esforços neles, de forma a restringir a quantidade
de trabalhos a serem analisados. Desse modo, obtivemos o corpus da investigação, isto é, “o
conjunto dos documentos tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos analíticos”
(Bardin, 1997, p. 96).

As primeiras leituras foram realizadas visando responder: como esses autores
compreendem o papel das disciplinas de conteúdo matemático na formação de professores? Com
essas primeiras leituras, percebemos que uma maneira possível de responder a essa pergunta
seria elucidando e articulando as perspectivas dos autores a respeito de educação, do papel do
professor nesse contexto educativo e de qual formação que se almeja a esse professor de
matemática, para, então, chegarmos à nossa interpretação sobre como esses autores pensam a
matemática na formação do professor. Buscando perceber essas concepções dos autores,
retornamos aos trabalhos com esse novo olhar. Foi a partir das articulações dessas concepções
percebidas por nós que constituímos o texto que apresentamos a seguir.

Análise
Apresentaremos aqui o texto, dividido em quatro seções (Fiorentini, Romulo Lins, Plínio

Moreira e Uma síntese), que traz nossas reflexões e impressões acerca das produções analisadas
dos três autores. Esse texto é resultado de movimentos de idas e vindas dos trabalhos
selecionados para a análise.
Dario Fiorentini

Fiorentini e Oliveira (2013) e Fiorentini (2005) iniciam seus artigos afirmando a existência
de múltiplas matemáticas, tendo como critério o contexto e as práticas sociais associadas ao uso
desse conhecimento. A matemática acadêmica seria aquela utilizada no contexto de pesquisa e
abordada na universidade; a matemática da rua seria aquela utilizada nas relações sociais do dia a
dia; e a matemática escolar, a que se encontra nas salas de aula da Educação Básica. Para os

Pesquisa e de Instituições. “O Currículo Lattes se tornou um padrão nacional [brasileiro] no registro da
vida pregressa e atual dos estudantes e pesquisadores do Brasil, e é hoje adotado pela maioria das
instituições de fomento, universidades e institutos de pesquisa do País”. Site: http://lattes.cnpq.br/.
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autores, a matemática escolar “se constitui com feição própria mediante um processo de
interlocução com a matemática científica e com a matemática produzida/mobilizada nas
diferentes práticas cotidianas” (p. 108). Nesses artigos, a diferenciação entre as matemáticas
assemelha-se ao que também é realizado por Moreira e David (2010).

Fiorentini e Oliveira (2013) assumem a prática educativa em matemática como prática
social, que, por sua vez, é construída por saberes e relações complexas que necessitam de
aprofundamento, seguida de transformações. Nesse contexto, a matemática é referida como um
saber de relação: em relação consigo mesmo, com o outro e com o mundo, na mesma forma
apresentada por Bernard Charlot. Consequentemente, a matemática está sempre situada em uma
prática social concreta, da qual emergem sentidos e formas/conteúdos próprios, sendo conhecida
e validada pelo trabalho.

Ao colocar a significação da matemática correlacionada com o trabalho, ou seja, uma
prática social, podemos pensar que a matemática advinda do ambiente escolar assume uma
relação de independência da matemática presente nos cursos de licenciatura, principalmente pela
diversidade das práticas sociais advindas desses dois universos institucionais, que condicionam à
significação.

[...] é um conhecimento que é, ao mesmo tempo, mobilizado e transcriado ou produzido nas
relações que se estabelecem no seio escolar. Relações essas que envolvem disputas
ideológicas, políticas e econômicas e negociações sobre quais significados e procedimentos
são válidos, aceitos e reproduzidos pelos atores escolares (Fiorentini, 2005, p. 108).

Fiorentini e Oliveira (2013) ressaltam características da matemática perspectivada para a
prática docente:

Em relação à diversidade, queremos destacar que o conhecimento matemático do professor
não se limita aos aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais da matemática escolar ou
acadêmica. A compreensão da matemática, enquanto objeto de ensino e aprendizagem,
implica, também, conhecer sua epistemologia e história, sua arqueologia e genealogia, sua
linguagem e semiose e sua dimensão político-pedagógica no desenvolvimento das pessoas e
da cultura humana. A matemática também precisa ser compreendida em sua relação com o
mundo, enquanto instrumento de leitura e compreensão da realidade e de intervenção social,
o que implica uma análise crítica desse conhecimento (p. 925).

Interpretamos que a valorização das práticas sociais seja o ponto central para a maneira
como o autor pensa o lugar da matemática na formação inicial do professor de matemática, pois
a problematização dessas práticas sociais do profissional é colocada como norte para as práticas
formativas: “Isso requer uma prática formativa que tenha como eixo principal de estudo e
problematização as múltiplas atividades profissionais do educador matemático” (Fiorentini &
Oliveira, 2013, p. 921).

Ao explorar a formação docente nessa perspectiva, o autor ressalta que para compreender a
matemática como um saber de relação situada nos processos interativos de aprendizagem, a
análise de práticas de sala de aula ou as narrativas advindas dos professores da educação básica
podem ser recursos a serem utilizados. Fiorentini e Oliveira (2013) e Fiorentini (2005) assumem
que nas disciplinas de matemática na licenciatura não se aprende somente matemática, mas,
também, uma forma de ser professor que, por muitas vezes, encontra-se respaldo nas tradições
pedagógicas. Então, ter clareza do “currículo oculto” (Fiorentini, 2005) e uma prática que se
apoie em tendências da Educação Matemática, como a Modelagem Matemática, corrobora a
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problematização da matemática com os fatos sociais, apresentando aos licenciandos outras
formas de ministrar aula de matemática e de ser professor.

A partir da formação sugerida pelo autor, qual seria o lugar das disciplinas de conteúdo
matemático nesta formação? Para o autor,

São importantes os conteúdos da matemática superior que compõem as disciplinas de
formação matemática da licenciatura, pois amplia-se, assim, a visão dos futuros professores
acerca da matemática como campo de conhecimento. Mas, é necessário adotarmos posturas
que apontem para uma visão mais integradora do curso, sem deixar de aprofundar, numa
perspectiva multirrelacional, epistemológica e histórico-cultural, o conteúdo específico
(Fiorentini & Oliveira, 2013, p. 935).

Para ele, o conhecimento matemático do professor não pode se limitar aos aspectos
conceituais e procedimentos da matemática escolar ou acadêmica. Entendemos, portanto, que
seja necessário ao professor conhecer outros elementos que estão implicados na gênese de
produção desse conhecimento e que saiba em sala de aula explorar esses fatos. Interpretamos
aqui um discurso que visa ir além da artificialidade advinda da organização formal lógico-
dedutiva da matemática dita acadêmica, que é apresentada aos futuros professores no curso de
licenciatura, aproximando a matemática escolar das práticas de produção de matemática,
enfatizando reformulações, convenções, desmistificando a suposta característica de exatidão e de
pronta e acabada, humanizando a matemática no contexto escolar.

Romulo Lins
Romulo Lins (Lins, 2005; Lins 2008) indica que, para ele, a educação deveria ser um meio

para se perceber e aceitar a diferença, de modo que está no compartilhar essa diferença a mais
intensa oportunidade de ensino, tanto para professor quanto para aluno. Para ele,

É no momento em que posso dizer “eu acho que entendo como você está pensando” que se
torna legítimo e simétrico dizer, à continuação, “pois eu estou pensando diferente, e gostaria
que você tentasse entender como eu estou pensando” (e, note, o “eu” não fica definido,
nisso, se é o do professor ou o do aluno...). Quer dizer, o que se aprende (ou o que se
internaliza, no sentido de Vygotsky) não são conteúdos, técnicas, regras, e sim legitimidades.
O que se aprende é a legitimidade de certos modos de produção de significados (Lins, 2008,
p. 543, grifos do autor).

Nese sentido, a educação, para o autor, propõe-se não a corrigir e abandonar a maneira
como o aluno está produzindo significados, mas, sim ampliar seus modos de produção de
significados, ajudando-lhe a crescer. No caso específico da educação matemática, Lins (2008, p.
547) afirma que educação matemática significa “educação através da Matemática” e que, talvez,
essa educação matemática nem tenha Matemática, talvez seja uma educação “a-disciplinar” (p.
548).

De acordo com essa concepção de educação, o centro da atividade profissional do
professor, de matemática ou qualquer outra disciplina, é o de ler seus alunos, compreender seus
modos de produção de significado, para tomar decisões sobre o que está acontecendo e como
seguir (Lins, 2005). A formação deve permitir ao professor conhecer diferentes modos de
produção de significados. É por isso que Lins sugere, inclusive, que, a partir do momento em que
a pessoa decidisse ser professor de matemática, ela já fosse diretamente para a sala de aula como
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regente, antes mesmo de cursar uma licenciatura, para se desenvolver a partir disso (Viola dos
Santos, 2012)4.

O que compreendemos dessa visão, que parece estar articulada à sua concepção de
educação e de qual é o papel do professor, é que a formação do professor deve estar diretamente
ligada à sua prática, pois será a partir desta, e com o apoio de um professor mais experiente, que
o professor compreenderá diversos modos de produção de significados, diferentes dos seus e
diferentes dos do matemático.

Lins, referindo-se à matemática do professor, diz que nela são aceitos significados não
matemáticos para a matemática, isto é, o professor é capaz de aceitar como legítimos certos
modos de produzir significados, que, no caso da matemática do matemático, não seriam aceitos
(Viola dos Santos, 2012). Assim, a matemática para o professor parece ser menos rígida e
estática, passando a ser mais aberta, valorizando os modos de produção de significados dos
alunos.

No que se refere à presença das disciplinas de matemática do matemático, Lins afirma que,
certamente, não são necessárias nem suficientes (Viola dos Santos, 2012). Não considerá-las
suficientes parece indicar, como trazem as pesquisas que citamos na introdução deste artigo, que
há, para ele, outros elementos envolvidos na prática docente para além do conhecimento do
conteúdo. Não considerá-las necessárias parece estar relacionado à concepção de educação que
ele traz, uma vez que educar não significa aprender conteúdos, regras, técnicas, mas aprender
legitimidades, e o modo de produção de significados do matemático é apenas um modo legítimo
de produção de significado.

Entretanto, uma vez que as disciplinas de conteúdo matemático estão presentes em cursos
de formação de professores, Lins, em uma tentativa de aproveitá-las para oferecer ao futuro
professor experiências que promovam seu desenvolvimento profissional, sugere usá-las para
trabalhar as ideias de estranhamento, descentramento e diferença.

Para Lins, o papel das disciplinas de conteúdo matemático na formação do professor não é
central. Quando ele afirma que elas não são nem necessárias nem suficientes, parece-nos que
essa concepção está diretamente ligada à maneira como ele compreende o que é conhecimento, o
que é educação, o que é ensinar e o que é aprender. É a partir dessas compreensões que ele
sustenta seu argumento sobre as disciplinas de conteúdo matemático na formação de professores.
Vale destacar que um dos interesses de pesquisa de Lins está na Teoria do Conhecimento e
Produção de Significados, tendo elaborado o Modelo dos Campos Semânticos, um modelo
epistemológico que surge de suas inquietações relacionadas à sala de aula, como professor.

Parece-nos, portanto, que o que embasa sua visão sobre a matemática na formação do
professor é a forma como compreende conhecimento, educação, professor e aluno, e um autor
que aparece como possível base teórica às suas compreensões é Vygotsky, quando, por exemplo,
este caracteriza a aprendizagem como sendo provocada pela interação social e quando considera
o papel do professor como o mediador na constituição de significados aceitos num dado contexto
e o “(...) indispensável intercâmbio de significados entre professor e aluno dentro da zona de
desenvolvimento proximal do aprendiz (...)” (Moreira, 1999, p. 120).

4 Todas as referências feitas a Viola dos Santos (2012) referem-se a trechos das entrevistas cedidas por
Romulo Lins ou Plínio Moreira contidas na tese de doutorado.
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Em um caminho diferente dos demais autores estudados, Romulo parece não sustentar suas
concepções em teóricos como Schon, Tardif, Schulman, Alarcão etc. Parece-nos que, além do
que dissemos anteriormente, ele também pauta-se em sua experiência própria para orientar sua
fala. Por exemplo, quando afirmou, em entrevista para Viola dos Santos (2012), que:

No início da minha carreira, eu dava aula e tinha uma pessoa comigo que discutia todo dia as
coisas que eu fazia. Eu acho que isso é muito importante: o desenvolvimento profissional em
um ambiente coletivo. O que está se desenvolvendo não é uma pessoa, mas é o ambiente, é
um conjunto de ideias, com pessoas discordando, concordando, errando, propondo. Eu acho
que isso é o que eu tive de mais significativo na minha formação e talvez esse seja o aspecto
mais importante para você chegar a ter bons professores, em um ambiente, trabalhando.
Penso que isso também se estende para formadores de professores (Viola dos Santos, 2012,
p. 188).

Plínio Moreira
Iniciamos a análise de Plínio Moreira com uma afirmação que parece caracterizar o que é

educação para este autor:
[...] a matemática do professor está intrinsecamente ligada à educação escolar, e esta, por sua
vez, não pode prescindir dos processos de ensino e de aprendizagem. Embora uma coisa não
se reduza à outra, não há educação sem ensino e não há ensino que não eduque (mal ou
bem). Do mesmo modo, não há educação sem aprendizagem e não há aprendizagem que não
eduque (mal ou bem)” (Moreira, 2012, p. 1145).

A educação escolar, para ele, parece estar intimamente relacionada aos processos de ensino
e de aprendizagem. Ao compreender educação deste modo, pensamos que as disciplinas e, em
particular, a Matemática têm papel importante na educação e, portanto, faz-se necessário refletir
sobre qual o papel do professor nesse processo e qual a formação desejada. Em sua tese de
doutorado, Plínio trata justamente da formação matemática do professor e considera duas formas
distintas de conhecimento matemático: o escolar e o acadêmico. Para ele, a Matemática
Científica ou Acadêmica é entendida como “(...) um corpo científico de conhecimentos, segundo
a produzem e a percebem os matemáticos profissionais” (Moreira & David, 2010, p. 20).
Enquanto que a Matemática Escolar refere-se ao conjunto de saberes:

[...] “validados”, associados especificamente ao desenvolvimento do processo de educação
escolar básica em Matemática. Com essa formulação, a Matemática Escolar inclui tanto
saberes produzidos e mobilizados pelos professores de Matemática em sua ação pedagógica
na sala de aula da escola, quanto resultados de pesquisas que se referem à aprendizagem e ao
ensino escolar de conceitos matemáticos, técnicas, processos etc. (Moreira & David, 2010, p.
20-21).

No que se refere ao papel do professor nesse contexto educativo, afirma que a prática
profissional do professor de matemática da escola básica é uma atividade complexa, cercada de
contingências e que não se reduz a uma transmissão técnica e linear de um “conteúdo”
previamente definido (Moreira & David, 2005). Desse modo, a formação do professor deve:

[...] preparar um profissional para trabalhar na escola, para a docência em matemática na
escola básica. Entendo que esse profissional tem que ser preparado de uma maneira
específica. Ele não pode ser um advogado que “queira” dar aula de matemática. Deve ter
uma formação específica para a profissão e, citando Tardif, eu adotaria a prática profissional
como centro de gravidade da formação. Prática profissional e, então, formação. Formação
para uma prática. Os componentes do processo de formação devem se equilibrar em torno
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desse centro de gravidade, as disciplinas, os grupos de disciplinas, os “conteúdos”, o
pedagógico, tudo tem que se equilibrar em torno do centro de gravidade, em torno da
prática” (Viola dos Santos, 2013, p. 277).

Em nossa análise dos trabalhos deste autor, percebemos que sua diferenciação entre
matemática acadêmica e matemática escolar é o ponto central para sua maneira de compreender
o papel da matemática na formação do professor. Uma vez destacada essa diferença, o autor
considera a “[...] necessidade de um redimensionamento da formação matemática na licenciatura,
de modo a equacionar melhor os papéis da Matemática Científica e da Matemática Escolar nesse
processo” (Moreira & David, 2010, p. 103). Quer dizer, o autor não exclui as disciplinas de
conteúdo matemático na formação de professores, considerando que elas devem ser trabalhadas
de maneira mais próximas à atuação do professor em sua prática.

Em relação ao embasamento teórico, Plínio apoia-se em Tardif, quando este “considera a
prática docente na escola como uma atividade complexa correspondente a um espaço de
produção de saberes diversificados” (Tardif apud Moreira & David, 2010, p. 39); em Shon,
quando não transporta integralmente a formação do professor de Matemática à prática docente; e
em Tardif e Gauthier quando considera que estudos sobre a prática docente podem ser
reutilizados na formação docente.

Uma síntese
Em alguns momentos, percebemos convergências nas percepções dos três autores. Todos

destacam a necessidade de se ter uma formação voltada à prática profissional do professor e,
também, todos caracterizam como diferentes as matemáticas da escola e a da academia. Além
disso, os três autores trazem a importância de trabalhar outras dimensões do conteúdo, como seus
aspectos históricos.

Lins e Fiorentini explicitam em seus discursos a questão do currículo oculto, isto é, que o
professor ensina mais do que conteúdos, ensina um modo de conceber e estabelecer relação com
o mundo e com a matemática e seu ensino (Fiorentini & Oliveira, 2013). Também
compreendemos que as visões de Moreira e de Fiorentini aproximam-se em diversos pontos,
desde a diferenciação feita entre a matemática escolar e a acadêmica até quando considerarem
fundamental um redimensionamento da formação matemática na licenciatura, buscando
equacionar melhor os papéis da matemática científica e da matemática escolar nesse processo
(Moreira & David, 2010).

Contudo, o ponto central de nossa análise foi a percepção de que cada autor parece partir
de um lugar diferente para construir suas concepções a respeito do papel da matemática na
formação do professor. Em nossa leitura, Fiorentini parece partir de sua valorização das práticas
sociais do professor, considerando a matemática como saber de relação, para dar um lugar à
matemática nessa formação. Já Lins, parte de sua concepção de conhecimento e de educação
para construir a ideia de que as disciplinas de conteúdo matemático não são nem necessárias nem
suficientes à formação do professor. Por sua vez, entendemos que Plínio constrói seu argumento
da necessidade de se equacionar melhor os papéis da matemática científica e da matemática
escolar nesse processo de formação a partir de sua diferenciação entre a matemática acadêmica e
a matemática escolar.
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Conclusão
Neste artigo, buscamos analisar produções dos pesquisadores brasileiros Moreira,

Fiorentini e Lins, a fim de identificar o modo como cada um deles compreende o papel das
disciplinas de conteúdo matemático na formação inicial de professores de matemática.

Em nossas análises, conseguimos identificar proximidades entre as maneiras de encarar o
tema e, principalmente, diferentes pontos centrais, nos quais eles baseiam-se para formar suas
concepções. Além disso, identificamos, quando possível, alguns teóricos que podem ser
referenciais que eles se valem para dizer o que dizem.

Enfatizamos aqui que a Análise de Conteúdo pode também ser empregada como uma
maneira de estruturar um estudo teórico, pois seus dispositivos analíticos permitem avanços nas
compreensões que vão além de uma leitura convencional, aprofundando as relações entre as
teorias estudadas.

Cientes de que o texto que fizemos na seção anterior é uma construção de nossa autoria,
realizada a partir de interpretações a respeito das produções dos autores, consideramos que a
análise feita pode servir para uma ampliação ou aprofundamento de pesquisas nesta área, no
sentido de que evidenciar possíveis diferenças entre teóricos que trabalham com um determinado
tema favorece discussões e pode despertar novos temas de pesquisas. Em trabalhos futuros,
almejamos aprofundar as interpretações apresentadas, relacionando-as com outros autores,
nacionais e internacionais.

Entendemos, também, a necessidade de se expandir a pesquisa e dar crédito aos demais
pesquisadores que apareceram como coautores dos trabalhos analisados, uma vez que estes são,
do mesmo modo, responsáveis pelas ideias apresentadas. Entretanto, esse objetivo ficará para um
próximo trabalho.

Em suma, para os autores brasileiros pesquisados, a articulação entre as compreensões do
papel da ação educativa, o papel do professor e o modelo de formação profissional deram
condições para que pudéssemos caracterizar a matemática e seu papel na formação do professor
que ensina matemática.
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Resumo
Este artigo apresenta uma pesquisa que objetivou investigar como a avaliação de
aprendizagem é concebida por professores de um curso de Licenciatura em
Matemática. Optamos por um estudo de caso, próprio de uma metodologia
qualitativa, no qual os dados foram coletados através de entrevistas semiestruturadas
com 10 professores. As análises se embasaram em ideias teóricas de Luckesi (2003,
2011) e Perrenoud (2007). Concluímos que, entre os entrevistados, predomina a
concepção de que avaliar a aprendizagem equivale a medir os conhecimentos do
aluno. Apenas dois professores da área de Educação concebem e aplicam a avaliação
de aprendizagem com características da avaliação formativa.
Palavras-chave: avaliação de aprendizagem, formação inicial, professores, educação
matemática, prática.

Introdução
"A avaliação não é uma tortura medieval. É uma invenção mais tardia tornada

indissociável do ensino de massa que conhecemos desde o século XIX, com a escolaridade
obrigatória" (Perrenoud, 1999). No entanto, há pouco mais de duas décadas, a avaliação em
Matemática, talvez incentivada por novas ideias advindas, principalmente, das teorias cognitivas,
tem chamado a atenção de alguns pesquisadores da educação matemática como Kilpatrick
(1992), Leal e Abrantes (1993) e Romberg (1993). Porém, parece que isso ainda não se refletiu
nas práticas de avaliação dos professores.

Conforme D'Ambrosio (2008) o professor é, na sua prática, influenciado pela prática de
seus formadores e assim, no que se refere à avaliação, ele tenderá a avaliar como foi avaliado,
subordinando-se à crenças e valores que estiveram presentes em sua formação. Disso decorre que
qualquer mudança de postura do professor, da escola e da comunidade em geral, seja dificultada
pela inércia de todo o sistema escolar, o que atinge também, e principalmente, as mudanças em
relação ao tipo de avaliação da aprendizagem em Matemática. O mesmo autor afirma que
discutir as práticas avaliativas dos formadores de professores é tocar num dos pontos mais
críticos de todo o processo de formação profissional, particularmente de professores de
Matemática. Corroborando essas considerações, julgamos relevante realizar pesquisas que
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investiguem como os formadores dos licenciandos em Matemática concebem e avaliam a
aprendizagem de seus alunos.

Neste artigo apresentamos parte de um projeto de pesquisa do doutorado da primeira autora
sob a orientação da segunda autora. O objetivo do projeto é investigar como os cursos de
Licenciatura em Matemática de universidades públicas brasileiras trabalham e vivenciam a
questão da avaliação de aprendizagem de seus estudantes. O recorte aqui descrito aborda a
pesquisa realizada em um curso de Licenciatura em Matemática de uma universidade federal do
sul do Brasil.

A pesquisa tem cunho qualitativo e se caracteriza como um estudo de caso que, segundo
André (2005), gera conhecimento com um valor em si mesmo. A estratégia dominante para
obtenção dos dados é a de entrevistas em conjunto com outros instrumentos dentre os quais a
análise de documentos. Sobre a questão do aporte das entrevistas, Creswell (2010) argumenta
que elas "são úteis no caso em que os sujeitos não podem ser diretamente observados além de
que permite ao pesquisador controlar a linha de questionamento."

Corroborando com as ideias de Demo (2013) sobre a entrevista do tipo semiestruturada,
decidimos por esse tipo de coleta dos dados sobre a prática dos professores, pois:

A sequência desse processo exige a categorização do material, ou seja, sua formalização.
Assim, tendo um conteúdo mais dinâmico, subjetivo e dialético em mãos, podemos
formalizar com maior flexibilidade e perceber a trama não linear do fenômeno em estudo.
[...] o tipo de entrevista aberta, orientada por um roteiro comum, em que o entrevistador não
só pergunta e observa como também participa, [...] no sentido de testar as respostas,
aprofundar mais nos tópicos... (Demo, 2013, p. 120).

Sobre as modalidades de avaliação de aprendizagem
A seguir, com base principalmente em Luckesi (2003, 2011) e Perrenoud (1999),

descrevemos os dois principais tipos de avaliação de aprendizagem: a avaliação denominada de
somativa ou tradicional e a avaliação denominada formativa.

A pedagogia tradicional, ainda presente em muitas das escolas brasileiras, é baseada na
formação da mente lógico-discursiva, por meio da transmissão de conhecimentos mediados pelo
professor, o qual deve classificar o aluno em relação a um nível determinado, ignorando o
processo vivenciado por ele durante o curso. Esse tipo de avaliação da aprendizagem é
denominado avaliação somativa ou tradicional. Luckesi (idem) caracteriza esse tipo de avaliação
como sendo seletiva e excludente.

Por outro lado, a pedagogia que se fundamenta no fato de que o indivíduo é um ser em
movimento, em processo de formação e, consequentemente, tem sempre a possibilidade de
aprender o que ainda não aprendeu, requer outro tipo de avaliação de aprendizagem. Uma
avaliação em que não seja necessário comparar para classificar os alunos, mas diagnosticar o que
estes ainda não aprenderam com vistas a encontrar caminhos e soluções mais adequadas e
satisfatórias. Neste caso a avaliação é considerada parte integrante do processo de aprendizagem
e recebe o nome de avaliação de aprendizagem formativa. A avaliação formativa supõe o
acompanhamento contínuo do aluno, pois não é baseada em apenas dois ou três momentos
durante todo um período considerado. Luckesi (ibidem) caracteriza esse tipo de avaliação como
includente.
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Perrenoud (1999), por sua vez, explica a distância entre os dois tipos de avaliação,
argumentando que na do tipo somativa há uma procura obsessiva pela excelência e a do tipo
formativa está a serviço da regulação da aprendizagem. É importante notar que há nuances entre
esses dois tipos extremos de avaliação de aprendizagem.

Os documentos do curso e a avaliação de aprendizagem
Buscando compreender o contexto do curso em que os professores a serem entrevistados se

encontram inseridos, procedemos à análise documental do currículo do curso de Licenciatura em
Matemática, das ementas das disciplinas e dos planos de ensino de cada disciplina. Após leitura
dos documentos na sua globalidade, procedemos a uma análise detalhada localizando os pontos
em que são feitas referências à avaliação de aprendizagem, bem como as referências
bibliográficas correspondentes. A seguir descrevemos e analisamos as informações tratadas e dos
documentos considerados.

No Projeto Pedagógico - PP - do curso de Licenciatura em Matemática em análise consta
que o currículo está estruturado em núcleos de disciplinas, os quais se entrelaçam ao longo de
todo o processo do curso. As disciplinas e atividades extracurriculares se distribuem, de acordo
com suas especificidades, em diferentes núcleos. Por sua vez, a ementa de cada disciplina
apresenta os tópicos a serem desenvolvidos e a relação da bibliografia a ser consultada.

Identificamos a palavra avaliação na relação dos tópicos de apenas duas das 39 disciplinas
do curso. Encontramos mais de 350 referências bibliográficas elencadas nas ementas. No
entanto, apenas duas delas se referem à questão da avaliação de aprendizagem, sendo uma de
1988 e a outra de 1995. É importante explicar que nessa identificação consideramos os tópicos
elencados e os títulos que possuíam tanto palavras referentes diretamente à avaliação como
termos que pudessem indicar relação com o tema. Em algumas das ementas consta a indicação
de propostas curriculares dos governos federal, estadual e municipal as quais, geralmente,
incluem a temática da avaliação. Nem assim os autores dessas ementas julgaram necessário tocar
no assunto, o que parece indicar de duas uma: a pouca importância dada ao tema por esses
autores, ou a consideração de que só há uma maneira de avaliar a aprendizagem, provavelmente
a avaliação somativa, tradicional.

Foram disponibilizados 29 planos de ensino das 39 disciplinas do curso. A análise desses
planos nos permitiu verificar os instrumentos de avaliação da aprendizagem utilizados, conforme
segue:

• Provas: 10
• Provas e notas de exercícios: 1
• Provas e trabalhos (sem especificação da natureza desses): 2
• Provas e nota atribuída à realização da prática pedagógica como componente curricular: 4
• Combinação de testes, seminários, projetos, portfólios e atividades de laboratório, dentre

outros:7
• Não apresentam as estratégias de avaliação:5

Assim, das 29 disciplinas, observamos que apenas sete planos de ensino apresentam uma
preocupação em indicar vários instrumentos de avaliação da aprendizagem dos alunos, o que nos
permite inferir que nessas sete disciplinas a avaliação apresenta condições de ser do tipo
formativa. O fato de não haver menção do tipo de avaliação de aprendizagem em cinco planos de
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ensino, nos leva a sugerir que decorre de uma posição tradicional: para que explicar o óbvio? É
claro que se avalia por provas. Resta comentar que nos outros 17 casos, apesar das “nuances”,
parece vigorar a avaliação somativa.

Consideramos a avaliação da aprendizagem como parte constitutiva do processo didático,
daí sua importância no campo educacional, pois ela define não só os rumos e a melhoria na
qualidade da educação, como influi na vida profissional dos alunos determinada, muitas vezes,
pelo sucesso escolar. Consequentemente, a constatação de que 5 planos de ensino sequer citam a
avaliação de aprendizagem da disciplina e de que a maioria dos outros dá informações sucintas
sobre como será a avaliação, nos revela a pouca importância dos elaboradores dos planos quanto
à avaliação da aprendizagem, dando margem à suposição de que tacitamente será uma avaliação
somativa.

Partindo desses dados, elaboramos o roteiro de entrevista semiestruturada com a intenção de
obter, de alguns professores do curso, informações sobre como concebem a avaliação da
aprendizagem, tanto do ponto de vista geral quanto aquela praticada por eles no curso de
Licenciatura em Matemática.

Sobre a elaboração do roteiro e realização das entrevistas semiestruturadas
O roteiro da entrevista semiestruturada foi elaborado com base na abordagem das seguintes

questões:

• Para você, qual a função da avaliação da aprendizagem no processo de ensino?

• Fale sobre como você avalia a aprendizagem de seus alunos do curso de Licenciatura em
Matemática.

• Você sabe se e em quais momentos do curso de Licenciatura a temática avaliação da
aprendizagem é abordada?

O roteiro consta de três fases. Na primeira, após os cumprimentos de praxe, a
entrevistadora agradece a presença do (a) professor (a), explica o objetivo de seu projeto de
doutorado e da entrevista, entrega a cópia do termo de consentimento livre e esclarecido –TCLE-
para assinatura do entrevistado e solicita permissão para gravar.

Na segunda fase a entrevistadora propõe ao entrevistado as três questões citadas
anteriormente. Como em toda entrevista desse tipo, conforme sugere Creswell (2010), a
entrevistadora pode incluir questões relativas ao esclarecimento de algumas ideias expostas pelo
entrevistado.

Na última fase a entrevistadora agradece novamente a participação do entrevistado,
enfatizando a importância da sua contribuição na realização da pesquisa e solicita autorização
para procurá-lo (a) no caso de eventuais dúvidas e/ou falhas no processo de gravação.

Obtida a autorização do coordenador do curso de Licenciatura em Matemática para a
realização das entrevistas com os professores, o secretário do Departamento de Matemática
forneceu a relação nominal dos 39 docentes do curso em 2014.

Selecionamos, ao acaso, três professores das disciplinas de formação pedagógica e sete
professores das disciplinas de conteúdo matemático os quais, ao primeiro contato, ocorrido por
e-mail, telefone ou pessoalmente, aceitaram ser entrevistados e determinaram, cada um deles, o
local, horário e tempo disponível para a realização da entrevista.
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As entrevistas ocorreram no final do mês de julho e início de agosto de 2014. Todos os
professores convidados compareceram pontualmente no local e horário predeterminados. Oito
entrevistas duraram cerca de 15 minutos, uma durou 20 minutos e a outra levou 30 minutos.
Todos os entrevistados permitiram a áudio gravação de suas entrevistas.

Os locais propostos pelos próprios entrevistados se mostraram adequados e permitiram que
as entrevistas fossem realizadas em "clima" de tranquilidade.

Após transcrever as gravações das entrevistas fizemos o tratamento de cada uma delas,
transformando o texto do português falado para o escrito, mantendo as ‘gírias’ necessárias para
melhor compreensão do que o(a) professor(a) quis dizer e evitando as frases repetidas, dando um
enfoque principal nos depoimentos sobre as questões previstas no roteiro. Para apresentação das
falas dos entrevistados, de modo a preservar a sua identidade, dotamos cada um deles de um
codinome o qual apenas identifica se o entrevistado é um professor ou uma professora.

Os professores e sua prática de avaliação
No que segue, apresentamos a fala dos professores sobre a função da avaliação da

aprendizagem no processo de ensino e nossas considerações.
Para Enio a função da avaliação de aprendizagem é perceber se o aluno conseguiu ‘captar’

as definições básicas, os conceitos, se conseguiu usá-los em conteúdos e [...] se ele conseguiu
‘captar’ os objetivos da disciplina em si.

Aline declarou que a função da avaliação é saber se o aluno pode “se virar" com os
conceitos e os resultados em questões inéditas. E acrescentou: às vezes faço uma questão de um
assunto que ainda não dei, e isso também tem se mostrado interessante na avaliação, para ver
como os alunos reagem.

Jorge ressaltou que a função da avaliação de aprendizagem é saber se o aluno está
realmente entendendo aquilo que você está falando.

Diogo afirmou que a avaliação é uma coisa que funciona para você medir o
aproveitamento que o aluno tem na disciplina e para Helena é a medida da aprendizagem.

Caio e Graça, se omitiram sobre a função da avaliação.
Bia sugeriu que a função da avaliação é formativa, Fábio disse que a função é de visualizar

o quanto o aluno aprendeu dessa ou daquela disciplina, enquanto Ivo declarou que a função da
avaliação é de ter uma visão global do conhecimento do aluno.

Pelas oito opiniões descritas acima, inferimos que, apesar das diferentes explicações sobre
a função da avaliação de aprendizagem dos alunos, os cinco primeiros depoimentos revelam uma
visão “tradicional” sobre sua finalidade, embora com diferentes ’intensidades', isto é, desde a
curta definição de que avaliar é medir o conhecimento - citado por Diogo e Helena - até a de
Enio, que nos pareceu uma visão mais ampla e menos centrada no professor. Os professores Bia,
Fábio e Ivo, por sua vez, sinalizaram conceber a função da avaliação mais centrada no saber e no
desenvolvimento do aluno, concepção essa, próxima da função formativa.

Na sequência apresentamos extratos que permitem conhecer o que os professores disseram
sobre como avaliam a aprendizagem de seus alunos da Licenciatura.

Aline afirmou que realiza: provas, exame final, atividades em sala - individual e em
grupo -, atividades em casa e também atividades individuais, ou seja, é um trabalho para cada
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aluno, um tema diferente para cada aluno, porém deu a entender que o peso maior é o das
provas. Diogo referiu que além das provas dá atividades para serem realizadas na sala de aula,
individualmente. Fábio enfatizou que o instrumento principal é prova e que eventualmente,
propõe listas de exercícios que o aluno faz em casa, valendo alguma pontuação, um ponto ou
alguns décimos que são acrescentados por fora à média final do aluno e sempre individuais,
pois trabalho em equipe, não! E a professora Graça, resumidamente, declarou que são só provas
escritas. Ambos, Ivo e Jorge, se referiram ao método de avaliação por meio de provas, sendo que
o primeiro professor usou termo tradicional e o segundo o termo comum.

Bia, Helena e Caio afirmaram empregar diferentes instrumentos de avaliação, variando
entre discussão e resenhas de textos, apresentação de seminários, elaboração de projetos e de
portfólios, realização de atividades em sala de aula e extraclasse - algumas individuais e outras
coletivas -, pesquisa de campo, entre outras. Para Caio a avaliação ocorre através do
acompanhamento de todas as atividades propostas ao aluno e a partir do momento em que temos
a evolução de todos esses registros é possível compor um cenário que, ao final do período,
juntamente com o aluno, fazemos a pontuação. Ao se referir ao portfólio Bia declara que ele tem
um caráter processual, reflexivo e procura dar conta do desenvolvimento e da reflexão dos
alunos sobre as temáticas que a gente estuda na disciplina, que são todas sobre educação,
ensino e aprendizagem.

Embora estes dados constituam apenas alguns indicadores das práticas avaliativas
desenvolvidas pelos docentes, as falas dos entrevistados sinalizaram para uma predominância do
instrumento prova escrita, caracterizando uma avaliação somativa, em que provas e trabalhos
têm peso na classificação final do aluno. Como era esperado, os professores das disciplinas de
formação didático-pedagógica, ao utilizarem diferentes instrumentos de avaliação, apontam para
a prática de uma avaliação formativa, cuja principal função é acompanhar e regular o processo de
aprendizagem dos alunos.

Quanto à terceira questão, relativa aos momentos em que a avaliação de aprendizagem é
tratada no curso de Licenciatura, apenas Bia e Helena se dispuseram a comentar, os outros
declararam não saber. Bia afirmou que esse assunto é abordado nas disciplinas de formação
pedagógica básica, [...] e explicou que, embora utilizem uma bibliografia compartilhada, são
dados enfoques diferentes, exemplificando que em uma delas, mais voltada à Psicologia, a
avaliação é abordada no que diz respeito às questões da não aprendizagem (fracasso escolar,
distúrbios de aprendizagem); em disciplina da área de Educação a avaliação é abordada do
ponto de vista mais operacional. Helena corroborou o que Bia já havia dito tendo acrescentado o
nome de autores que escrevem sobre o tema da avaliação que, segundo suas palavras, são
pessoas interessantes nessa área como Philippe Perrenoud, Jussara Hoffmann e Cipriano
Luckesi.

Pelo exposto, apenas Bia e Helena - professoras da área da Educação -, souberam situar os
momentos em que a avaliação da aprendizagem é abordada no curso de Licenciatura em
Matemática. Os demais professores afirmaram desconhecer. Isto nos leva a conjecturar sobre a
pouca importância dada pelos professores dos cursos de licenciatura, em geral, à temática da
avaliação da aprendizagem.

Permeando os assuntos tratados nas entrevistas, os entrevistados expressaram opiniões
sobre o curso de Licenciatura que, embora em alguns casos não estejam diretamente relacionadas
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com avaliação de aprendizagem, consideramos interessantes e significativas e, por isso, dignas
de serem aqui registradas e comentadas.

A fala de Bia, sobre o fato de que utiliza vários instrumentos de avaliação, com a ideia de
que os alunos passem pela experiência de um modelo de avaliação que é bastante formativo
para que possam levar essa experiência para a sala de aula enquanto futuros professores, indica
uma preocupação com a necessidade de uma mudança na prática do professor e a consciência de
que, sem uma vivência do método de avaliação formativa, dificilmente o futuro professor
mudará seu método de avaliação da aprendizagem.

Aline e Ivo ressaltaram a importância de propor aos alunos questões desafiadoras, questões
que nunca viram. Essa valorização de problemas inéditos, provavelmente, se deve ao fato de que
ambos trabalham com as Olimpíadas de Matemática. A nosso ver, isso parece indicar a
influência da prática de um modelo de ensino, no caso restrito a poucos professores de
Matemática, quanto ao entendimento de como avaliar a aprendizagem matemática de seus
alunos.

Embora Helena tenha afirmado em um primeiro momento, conforme já registrado, que a
avaliação é a medida da aprendizagem, no final, ela acabou explicitando que a avaliação deve
funcionar como um ‘feedback’ do que deu certo e do que não deu, tanto para o professor quanto
para o aluno. Este depoimento nos permite sugerir que a entrevistada não mostrou ter clareza
sobre a função da avaliação de aprendizagem.

A professora Graça afirmou textualmente: que a avaliação é um conjunto de conteúdo, de
participação, de envolvimento com a disciplina, enfim, de vários outros fatores, e acaba
concluindo que prova é o que ainda funciona! É interessante observar que, embora a entrevistada
pareça conhecer algumas das características da avaliação formativa, ela pratica a avaliação
somativa, tradicional.

Fábio, ao afirmar que julga que o método mais justo são as provas, evidencia uma das
consequências da avaliação somativa, que é classificatória e não leva em conta o
desenvolvimento da aprendizagem de cada aluno, mas sim, é baseada na comparação entre os
diferentes alunos.

Considerações finais
O argumento de D'Ambrósio (2008) de que é "o professor de ensino superior que tem a

responsabilidade social de credenciar um profissional" dá a medida da importância do papel de
educador desse profissional. Pois, o futuro professor tenderá a avaliar seus alunos como foi
avaliado, "subordinando-se à crenças e valores que estiveram presentes em sua formação"
(D'Ambrósio, 2008, p.8). Além disso, a avaliação da aprendizagem define, além dos rumos e da
melhoria na qualidade da educação, o futuro do aluno que muitas vezes é influenciado por seu
percurso escolar. Assim, julgamos importante investigar como a avaliação da aprendizagem é
concebida por professores de ensino superior de um curso de Licenciatura em Matemática.

Para contextualizar a Licenciatura, que abriga os professores sujeitos da pesquisa,
estudamos o que a legislação brasileira determina sobre o tema e analisamos o currículo
prescrito, isto é, o Projeto Pedagógico, os planos de ensino e as ementas das mais de 35
disciplinas do curso.

As análises dos dados se embasaram, principalmente, nas ideias teóricas de Luckesi (2003,
2011) e de Perrenoud (1999) sobre o tema da avaliação de aprendizagem. E embora tenhamos
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considerado os dois tipos de avaliação: a "tradicional" denominada por somativa e que, segundo
Perrenoud, é caracterizada pela procura obsessiva da excelência, e a "formativa" que esse autor
define como a que está a serviço da regulação da aprendizagem, é importante notar que há
nuances entre esses dois tipos de avaliação de aprendizagem.

No conjunto das ementas das disciplinas que compõem o currículo do curso de
Licenciatura em Matemática não encontramos qualquer referência à avaliação da aprendizagem.
No entanto, nos planos de ensino aos quais tivemos acesso, foi possível observar que os
procedimentos de avaliação descritos nos programas evidenciam a predominância da prática da
avaliação somativa, dando ênfase a resultados medidos e classificados enquanto que, naqueles
que citam alguma estratégia diferente da aplicação de provas, não encontramos detalhamento
suficiente para situarmos a prática indicada. O fato de apenas duas das mais de 350 referências
bibliográficas elencadas tratarem sobre a avaliação da aprendizagem sugere não só a pouca
importância dada ao tema, como reforça a conjectura da preponderância da avaliação somativa
no curso.

Em relação aos 29 planos de ensino analisados, observamos que apenas sete planos de
ensino indicam uma preocupação em indicar vários instrumentos de avaliação da aprendizagem
dos alunos, que apresentam condições de ser do tipo formativa. O fato de não haver menção do
tipo de avaliação de aprendizagem em cinco planos de ensino, parece mostrar a pouca
importância dada pelos elaboradores de tais planos à avaliação de aprendizagem. Resta comentar
que nos outros 17 casos, apesar das “nuances”, que incluem alguma(s) prática(s), ainda
"tímida(s)", em sair do modelo da avaliação puramente somativa, não permitem distingui-las do
modelo de avaliação somativa.

As análises das entrevistas com os 10 professores indicaram, de forma expressiva, que a
temática avaliação da aprendizagem carece de uma maior atenção por parte dos professores
formadores, pois a maioria deles avalia seus alunos como foi avaliado e, às vezes, aparentemente
sem maior preocupação em rever suas crenças e valores, presentes em sua trajetória escolar,
sinalizando para uma avaliação escolar predominantemente classificatória e para o
desconhecimento da real importância dessa componente do ato pedagógico.

Tanto a análise das ementas quanto a dos planos de ensino refletem a visão dos professores
formadores do curso de Licenciatura em Matemática sobre a avaliação da aprendizagem dos
licenciandos, isto é, a avaliação da aprendizagem privilegiada é a do tipo somativa.

Diante do já exposto, nossa preocupação se reflete através de algumas questões: Como
esperar a prática da avaliação formativa daqueles que durante a sua trajetória escolar e acadêmica
foram submetidos quase que, unicamente, à provas e exames? Com que certeza pode um aluno
afirmar que é realizando provas que ele realmente aprendeu quando, na maioria das vezes, não
lhe foram apresentadas outras formas de avaliação? Da mesma forma, como pode um professor
afirmar que prova é o instrumento de avaliação que ainda e que mais funciona, se ele não arrisca
a ousadia de avaliar seus alunos de outra forma? Qual a relevância da temática avaliação da
aprendizagem para os proponentes do currículo, das ementas, dos programas e para os
professores do curso, de modo geral? Com que periodicidade e em qual(is) instância(s) - reunião
de departamento, reunião de colegiado, núcleo docente estruturante, reunião de disciplina - são
discutidas e reavaliadas as questões pedagógicas do curso de Licenciatura em Matemática? Em
que momento ocorre, entre os professores do curso, tanto os da parte matemática quanto os de
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formação pedagógica, a socialização dos resultados obtidos através das diferentes estratégias de
avaliação desenvolvidas junto aos alunos?

Assim, entendemos que é importante que o docente, que tem total autonomia na realização
de suas práticas avaliativas, utilize métodos diversificados e inovadores para avaliar a
aprendizagem de seus alunos, articulando a avaliação somativa e a formativa. Contudo, devemos
lembrar que existem diferenças significativas nas diversas disciplinas e/ou áreas e que, por isso,
os métodos de avaliação adotados deverão ser diferentes, atendendo às especificidades de cada
uma delas.

Nesse sentido, nossas conclusões poderão se constituir em novas hipóteses de trabalho para
os educadores matemáticos. Por exemplo, seria importante conhecer os métodos de avaliação
privilegiados em outros cursos de Licenciatura em Matemática de diferentes instituições públicas
de Ensino Superior no país e no exterior. De igual importância e necessidade seria promover,
junto aos docentes do Ensino Superior, "formação sobre métodos e processos de avaliação e suas
implicações para o processo de ensino e aprendizagem, incluindo uma reflexão sobre as
diferentes concepções de ensino, aprendizagem e avaliação" (Pereira, 2012, p. 549). Também se
faz necessária uma reflexão, no sentido de rever a metodologia de avaliação empregada pelos
docentes do curso de Licenciatura em Matemática e os critérios utilizados por cada um deles
bem como sua adequação aos objetivos do curso. É preciso lembrar que a experiência vivenciada
em relação ao processo de avaliação da aprendizagem por cada um dos alunos desse curso
durante a sua formação inicial, é fator determinante na sua prática profissional futura.

Por isso, esperamos que esta primeira aproximação com os dados possa suscitar outras
reflexões e incitar a comunidade acadêmica para prosseguir nas pesquisas a fim de revelar, cada
vez mais, resultados que venham contribuir na discussão da temática avaliação da aprendizagem
na formação inicial do professor de matemática.

Considerando que a avaliação é parte constitutiva do processo didático com foco na
aprendizagem e a sua importância para o campo educacional, era esperado que a temática
avaliação ocupasse um lugar de destaque nas ementas das disciplinas de formação pedagógica
do currículo de um curso cujo objetivo é dar a formação inicial para os futuros professores de
Matemática da escola básica.
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Resumo
Neste trabalho eu analiso e reflito sobre a práxis dos professores formadores e dos
tutores que atuam no curso de Licenciatura em Matemática a Distância, no âmbito da
Universidade Federal do Pará, por meio do programa Universidade Aberta do Brasil.
Conto com as contribuições de Vásquez (2011), dentre outros, na teorização sobre
atividade, práxis e seus níveis, e mediação pedagógica. A metodologia da pesquisa
qualitativa se apoia na abordagem interpretativa (Bicudo, 2010), e na análise de
conteúdo em Bardin (2011) dos documentos e entrevistas com professores
formadores e tutores dos nove polos onde funcionam as turmas. Os desafios de
formar professores de Matemática são confirmados por Fiorentini e Lorenzato
(2006), de que a práxis pedagógica em Matemática é complexa e multidimensional e
a construção de novos significados sobre ensinar e aprender num curso a distância
tem evidenciado a relevância das relações sociais e culturais dessa nova sala de aula.
Palavras chave: Práxis; educação a distância; formação de professores de
matemática.

Introdução
Neste trabalho tenho por objetivo compreender como se dá a práxis docente na ação dos

professores gestor, formador e do tutor no curso de Licenciatura em Matemática na Modalidade
a Distância, no âmbito da Universidade Federal do Pará (UFPA), motivada pela minha inserção
no curso a partir do ano de 2007, como professora das disciplinas de conteúdos pedagógicos da
Ciência da Educação. O curso é oferecido pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB),
programa mantido pelo governo federal que articula as instituições de ensino superior e os
governos estaduais e municipais com vistas a atender às demandas locais por educação superior,
por meio do uso da metodologia da educação a distância. Além da UAB, a UFPA mantém um
consórcio com o Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ) para a
produção do material didático utilizado no curso.

A grande expansão das licenciaturas no Brasil após a promulgação da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação nº 9.394/96, em especial, os cursos a distância, representaram 50% da oferta,
tendo o curso de Matemática a participação de 61%, de um total de 1.570 cursos, até 2010
(Brasil, 2010). Esta modalidade de ensino tem tido proeminência sobre as demais, mas contrasta
com o número de alunos que concluem os cursos, da ordem de apenas 18%, de um total de
12.994, em Matemática. Diante deste cenário, constatei a necessidade de sistematizar as
reflexões e as experiências do curso e aprofundar a compreensão sobre as práticas de professores
formadores e de tutores presenciais.
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Para melhor compreensão dos objetivos do trabalho, estruturei o texto na seguinte ordem:
num primeiro momento faço a contextualização da pesquisa em desenvolvimento, para melhor
compreensão da temática. Em segundo, faço uma síntese dos fundamentos teóricos de atividade,
práxis e seus níveis, e mediação didático-pedagógica, a partir de Vázquez (2011) e Moran
(2000), respectivamente. Em terceiro, trato dos fundamentos metodológicos da pesquisa; em
quarto, apresento os resultados parciais da pesquisa e por último, as Considerações
Aproximativas/Conclusões.

Contextualização da pesquisa
A pesquisa em foco está sendo desenvolvida com coordenadores, professores formadores e

tutores presenciais que atuaram nas turmas que ingressaram em 2009, presentes em nove polos, o
que representa uma presença significativa em várias microrregiões do Estado do Pará. Inserido
neste contexto, o curso tem ampliado as oportunidades de acesso à educação superior aos que
residem em áreas centrais e remotas da Amazônia Paraense. Minha atuação na EaD se deu a
partir de 2000, após 18 anos na docência presencial, o que me levou ao desafio de realizar a
pesquisa doutoral, à medida em que buscava respostas a algumas questões que foram se tornando
inquietantes. De que maneira se configura a práxis em um curso oferecido na modalidade a
Distância? Dentro desta indagação mais geral, outras mais específicas foram surgindo à medida
da minha inserção no curso: Em que termos se dá a práxis docente na ação de professores
formadores e de tutores presenciais do curso de Licenciatura de Matemática na Modalidade a
Distância da UFPA? Que compreensões da práxis possibilitam contribuições ao curso de
Matemática na Modalidade a Distância da UFPA? Como se constitui a mediação pedagógica
entre professores formadores, tutores presenciais e alunos com o conhecimento?

A partir destas indagações, os objetivos da pesquisa buscam identificar: como se constitui e
como se revela a práxis de professores formadores e de tutores presenciais; as contribuições da
práxis para os processos de identificação e desenvolvimento da profissionalidade docente; como
ocorre a mediação pedagógica entre professores formadores, tutores presenciais e alunos com o
conhecimento, no contexto do curso de Matemática na Modalidade a Distância, da UFPA.

O sistema de tutoria de acordo com o projeto pedagógico do curso ocorre presencialmente
e a distância e consiste no acompanhamento e na orientação acadêmica dos alunos efetivada por
tutores organizados em três categorias para atendimento das áreas específica e pedagógica do
curso: Na categoria 1 enquadram-se os professores doutores do quadro de docentes da UFPA que
fazem a coordenação dos tutores. Na categoria 2 estão os tutores (professores formadores) que
atuam a distância, que tem um professor do quadro de docentes da UFPA responsável por fazer o
acompanhamento das atividades do tutor e dos alunos. Na categoria 3 está a tutoria local (tutores
presenciais), que se faz semanalmente de maneira presencial nos polos, numa jornada de 4 horas,
por dois tutores licenciados em Pedagogia e Matemática. A gestão do curso conta com várias
instâncias nas áreas administrativa, financeira e pedagógica no âmbito da Universidade, e no
polo. A interatividade entre alunos e tutores ocorre por meio de internet (e-mail), pela plataforma
Moodle, por fax e pelo telefone (0880).

O enfoque pedagógico do curso está baseado no modelo construtivista proposto por
Vygotsky (1987), que concebe o processo de aprender como uma prática social na qual cada
sujeito constrói significados e representações da realidade de acordo com suas experiências em
diferentes contextos. Neste contexto, segundo o projeto pedagógico do curso, as tecnologias de
informação e comunicação (TIC’s), contribuem para mediar a busca pelo conhecimento que as
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linguagens e os signos possibilitam como ferramenta para intensificar as interações e o
aprendizado. Os processos de avaliação no curso ocorrem de maneira contínua e sistemática em
três vertentes: a primeira é a avaliação do desempenho dos alunos desenvolvida presencialmente
e a distância e corresponde a 70% e 30% respectivamente da nota final. A segunda refere-se à
avaliação do sistema de tutoria e das disciplinas que ocorre duas vezes por semestre, e a terceira,
enquadra-se a avaliação institucional com a coleta de informações ao longo do ano. Assim sendo,
esta breve contextualização aponta para as possibilidades e os desafios de formar professores de
matemática na modalidade a distância.

Fundamentos teóricos
As discussões teóricas da pesquisa estão baseadas nos conceitos de atividade e práxis; os

níveis da práxis em Vázquez (2011), Freire (1997); e mediação didático-pedagógica, em
Vygotsky (1987), Therrien (2012),Veiga (1994) e Moran (2000), para identificar os referenciais
aplicados aos contextos da formação inicial de professores de Matemática na Modalidade a
Distância.

O ponto de partida para analisar a práxis docente dos formadores e dos tutores do curso de
Matemática e sua especificidade no contexto da EaD, tem como pressuposto que o trabalho do
professor é constituído por uma práxis orientada pela relação teoria e prática e pela reflexão.
Nesse sentido, o conceito de atividade é de fundamental importância pelo fato de ser parte
integrante da dinâmica da práxis pedagógica transformadora – do meu ponto de vista, o ideal a
ser alcançado por todo educador. Uma vez que o homem, para constituir-se como sujeito
histórico deve agir sobre a realidade, mediada por instrumentos e signos produzidos
culturalmente, a atividade, segundo Vázquez (2011), representa “um conjunto de atos em virtude
dos quais um sujeito ativo (agente) modifica uma matéria-prima dada” (p. 221).

Em termos da prática docente, significa que a idealização do trabalho está no plano teórico,
enquanto que, para a realidade ser transformada, é necessária a prática, no sentido da ação que
modifique, que produza uma nova realidade. Por esta razão, a afirmativa do autor, de que, “toda
práxis é atividade, mas nem toda atividade é práxis” faz sentido em presença da ação-reflexão-
ação permeando a práxis. Para o autor, as percepções sobre as ações, nem sempre são
conscientes, mas são elas que motivam as práticas. Elas revelam conhecimentos, pensamentos,
desejos, intencionalidades e necessidades, por isso é considerada teleológica, ao buscar os fins e
o propósito das ações. Nesse sentido,

Se a práxis é ação do homem sobre a matéria e criação – através dela – de uma nova
realidade, podemos falar de diferentes níveis da práxis de acordo com o grau de consciência
do sujeito ativo no processo prático e com o grau de criação ou humanização da matéria
transformada destacado no produto de sua atividade prática (op.cit.p.267).

Aplicadas no contexto da formação de professores de Matemática, estas premissas
possibilitam identificar elementos das práticas, nas acepções formuladas pelo autor, que podem
estar num nível e outro (práxis criadora; reiterativa ou imitativa; espontânea e reflexiva) durante
a experiência docente, se revezando, se alternando e se modificando.

As concepções sobre atividade e práxis me possibilitaram assimilar que a prática
pedagógica assume várias características em diferentes momentos da atuação dos formadores e
nas relações vividas na sua carreira profissional. O modelo de Huberman (1989) é um exemplo
do que pode ocorrer no ciclo de vida dos professores que abrangem não apenas posturas
comportamentais e visões sobre a profissão, mas, sobretudo, na adoção de diferentes
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perspectivas conceituais sobre o ensino e a aprendizagem em diferentes espaços e tempos de sua
carreira. De qualquer modo, o mais relevante na práxis docente, é a necessidade da presença de
um alto grau de consciência para uma ação correspondente. Nesse sentido, a mediação didático-
pedagógica no contexto da educação a distancia, adquire novas configurações e estabelece o
modo como os níveis das práticas se desenvolvem pelas ações definidoras dos professores e
tutores.

Além de assumir nesta pesquisa que mediadores são os professores formadores, os tutores
presenciais e os recursos informacionais, considero que a mediação didático-pedagógica é um
ingrediente fundamental dos processos de ensino e de aprendizagem, de produção de saberes e
valores que são veiculados durante o curso, e que contribuirão para o desenvolvimento integral e
profissional dos licenciandos. Em se tratando da formação inicial de professores na Modalidade a
Distância, os processos de mediação ocorrem de maneira singular em face do professor formador
repartir com o tutor presencial suas atribuições e papeis na complexa tarefa de constituir as
identidades dos licenciandos, e a sua própria. Dentre as condições necessárias à realização dos
processos formativos figuram as questões didáticas da organização e da sistematização das
situações pedagógicas que se traduzem pelo planejamento dos conteúdos, dos recursos didáticos,
dos procedimentos e instrumentos de avaliação, para que a mediação ocorra num clima de
definições antecipadas, mas ao mesmo tempo flexíveis. Não se concebe a efetivação de uma
prática pedagógica à revelia de uma certa organização e sistematização, uma vez que, segundo
Veiga (1994) o trabalho na sala de aula não é um processo espontâneo, natural, mas intencional e
sistemático.

Moran (2000) ratifica que, tanto no ensino presencial como no ensino a distância, o
planejamento é necessário, em sua totalidade e em cada uma de suas unidades, detalhadamente,
de tal forma que as várias atividades integrem-se em busca dos objetivos pretendidos e que as
várias técnicas sejam escolhidas, planejadas e integradas de modo a colaborar para que as
atividades sejam bem realizadas e a aprendizagem aconteça. No caso do planejamento do ensino
em EaD, todas as tecnologias e recursos a serem utilizados - nos encontros presenciais e a
distância- devem compor um todo, numa sequência ordenada por uma racionalidade
comunicacional.

Sobre a sala de aula, Brousseau (1996) propôs no início de 1980 algumas definições sobre
situações didáticas e contrato didático no ensino de Matemática, como “um conjunto de
comportamentos (específicos) do professor que são esperados pelos alunos, e um conjunto de
comportamentos do aluno que são esperados pelo professor” (p. 38) mediados pelo saber. Essa
premissa da organização, da sistematização e dos compromissos assumidos por cada um no
contexto de curso na Modalidade a Distância, são cruciais, uma vez que se desenvolvem em
tempos, espaços e recursos que mesclam encontros presenciais, o uso de tecnologias digitais para
a comunicação e a informação entre alunos, tutores e professores formadores, com diferentes
histórias de vida, material impresso – de tal modo que se torna um processo mais complexo que
demanda a orientação das práticas em novas bases conceituais. No que diz respeito ao modo de
condução dos processos formativos, Gomes (2009) nos adverte:

para que o paradigma de cursos a distância tenha como princípios a flexibilidade de gestão
espacial e temporal dos momentos de formação que suporte modelos pedagógicos
diversificados, promovendo situações de aprendizagem colaborativa e cooperativa, gerando
hábitos, desenvolvendo competências acrescidas para a efetiva adoção de comportamentos
de aprendizagem ao longo da vida (p.84).
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Os processos de ensino e aprendizagem a distância, segundo a autora, pressupõem uma
diversidade de contextos, recursos e pessoas, conforme foi abordado anteriormente, mas
sobretudo que, as realidades de cada polo ou salas de aula onde se realizam as tutorias, requerem
olhares diversificados, em que pese o planejamento ter sido pensado para todos os polos. Para o
atendimento adequado, serão necessários rituais que reflitam as demandas daquela comunidade
de estudantes. Então posso inferir que o mesmo curso possui feições individualizantes e não
universais para a contribuição da identidade e a profissionalidade docente.

Sobre a importância de integrar conhecimentos da matéria que ensina e a competência
pedagógica, Shulman (1987) afirma que deve haver um amálgama do conteúdo com a pedagogia
em relação aos diversos interesses e habilidades dos aprendizes apresentado na instrução.
Complementarmente às pretensões de ensinar, os mediadores devem se preocupar com a
aprendizagem que seja guiada pelo diálogo (Freire, 1997), para instaurar a comunicação e a
objetivação daquilo que se pretende na prática pedagógica.

A respeito dos processos de comunicação e do desenvolvimento das funções superiores
mentais, Vygotsky (1987) relacionou o pensamento à linguagem oral como mediadora das
interações sociais por meio do uso de signos. A mediação que ocorre neste processo é de
natureza cognitiva e social por serem os instrumentos uma fonte de desenvolvimento e também
de reorganização do funcionamento psicológico global na relação sujeito-objeto, a partir da
apreensão da realidade e da atividade produtora do sujeito.

A esta capacidade desenvolvida no movimento que vai do social para o individual,
Vygotsky (1987) denominou de internalização. Sendo, pois, a linguagem um dos signos
mediadores das interações sociais, ela porta conceitos, valores, representações, experiências de
vida que é resultante de um processo histórico-cultural, criado e recriado para contribuir para a
inserção do homem na sociedade e na produção de muitos outros recursos como o sistema
numérico, mapas, esquemas, diagramas, dentre outros, com as quais altera as suas funções
psíquicas superiores. Este conceito interessa aos processos de mediação didático-pedagógica nos
cursos de formação de professores de Matemática a Distância, dada a relevância da presença dos
formadores, os instrumentos e recursos, e sua maneira de atuar nas situações de ensino que
organiza para a ocorrência da aprendizagem.

Estes pressupostos da abordagem sócio-históricos da Psicologia são cada vez mais
frequentes e relevantes nas pesquisas relacionadas à Educação Matemática que enfatizam a
linguagem e as relações interativas nos processos de ensinar e aprender. Muitas destas pesquisas
creditam sua validade às aproximações que estes referenciais possibilitam. De modo
complementar, a influência do professor formador sobre os licenciandos, para além do
embasamento teórico–prático específico e pedagógico, interfere naquilo que eles serão com seus
alunos. Da mesma forma que o ritual de mediação se encontra impregnado da cultura
profissional dos mediadores que levam a cabo. Consoante a isto, na proposição de Therrien
(2012), o docente é um profissional da educação e deve ser,

Detentor de três requisitos fundamentais ao exercício de uma profissão na qual se lida com
seres humanos. Esta ótica contempla um sujeito que domina saberes, que produz
significados, transformando significativamente esses saberes, e que atua numa práxis
regulada pela ética profissional (p. 111).

Reconhecendo que a sala de aula no curso a Distância requer a compreensão das práticas
que estão baseadas em novos construtos psicopedagógicos, o que está em questão é a identidade
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dos futuros professores que foram formados em uma modalidade e possivelmente atuarão em
outra, a presencial, e que também a concepção, a organização e a condução de um curso em EaD,
não se faz de maneira neutra, fluida e sem ambiguidades. Por isso, os processos de mediação
compõem um processo dialético de construção-desconstrução–reconstrução. Assumo com Moran
(2000) de que a mediação pedagógica está relacionada com:

A atitude, o comportamento do professor que se coloca como facilitador, incentivador ou
motivador da aprendizagem, que se apresenta com a disposição de ser uma ponte entre o
aprendiz e sua aprendizagem – não uma ponte estática, mas uma ponte ‘rolante’, que
ativamente colabora para que o aprendiz chegue aos seus objetivos (p.144).

O autor define as características essenciais relacionadas ao papel dos mediadores, de ‘estar
entre’ ‘estar com’ e ‘estar para’ – traduzidos pelo esforço do diálogo permanente na dinâmica da
aprendizagem, pela troca de experiências com os alunos; a promoção do debate sobre problemas
e questões relacionadas ao conhecimento; pela proposição de desenvolvimento de projetos; pela
colaboração para (re)estabelecer conexões entre o conhecimento adquirido e novos conceitos;
por colocar o aluno frente a frente com questões éticas, sociais e profissionais; pela cooperação
para que o aluno use e comande as novas tecnologias para suas aprendizagens e não seja
comandado por elas ou por quem as tenha programado.

A mediação coloca em evidência também o aluno no papel de sujeito, de aprendiz, de ator,
em participar ativamente e com responsabilidade, o que lhe cabe na busca por aprender e
alcançar os objetivos que se propôs. Posto que aprender é um processo inalienável, em que
participam conjuntamente alunos e professores, tal como disse Freire (1981), ninguém educa
ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão,
mediatizados pelo mundo. Da mesma forma, Perez e Castillo (1999) acentuam que: “A mediação
pedagógica busca abrir um caminho a novas relações do estudante: com os materiais, com o
próprio contexto, com outros textos, com seus companheiros de aprendizagem, incluído o
professor, consigo mesmo e com seu futuro” (p. 10).

Em se tratando da aprendizagem ocorrer em contextos e com instrumentos diversificados,
os papeis de alunos, professores formadores e tutores, tendem a se intensificar nas características
apontadas acima, o que ratifica a importância da abordagem sócio-histórica da Psicologia.
Entretanto, é necessária uma vigilância epistemológica para que a tecnologia esteja a serviço de
um processo educacional formativo amplo e solidamente firmado em referenciais teórico-
práticos, e não apenas uma ferramenta para ensino. Seja por meio de teleconferências, blog, chat,
listas de discussão, vídeos, CD-ROM, correio eletrônico, internet, e as redes sociais, estas
técnicas e recursos devem ser coerentes com a perspectiva teórica do construcionismo, de modo
a consolidar as características de mediação pedagógica, para quem a participação e a interação
com os instrumentos e os sujeitos promovam a aprendizagem.

Na perspectiva das interfaces dos sujeitos com as tecnologias, os conceitos e os objetivos
da mediação acontecem na maneira de agir do professor, na forma de abordar os conteúdos da
formação, na colocação do papel da avaliação como um processo de feedback ou de
retroalimentação contínuos (Moran, 2000), que põe em evidência não apenas as informações e os
conhecimentos adquiridos ou não, mas também os desempenhos qualitativos de ambos, alunos e
professores; no modo de estabelecer relacionamento entre os alunos, e deste com o contexto
maior.
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Fundamentos metodológicos da pesquisa
Para o desenvolvimento da pesquisa adotei os fundamentos teórico-metodológicos da

abordagem interpretativa (Bicudo, 2010), cujos pressupostos auxiliaram na compreensão da
realidade e na interpretação dos significados dos fenômenos formativos. Pra tanto, busquei na
modalidade qualitativa (Bogdan & Biklen, 1994) os referenciais para realizar a investigação em
educação matemática naturalística, mediante a justificativa de que o estudo da práxis (Vázquez,
2011) desenvolvido no curso de formação inicial de professores de matemática a distância e suas
interações resultantes das experiências proporcionadas aos estudantes, sem desconsiderar a
realidade social mais ampla.

Utilizei a entrevista semiestruturada e a análise documental para o processo de coleta de
dados por considerá-los importantes parâmetros para a compreensão da práxis dos professores e
dos tutores presenciais, a partir das falas e dos documentos que compõem o arcabouço legal e
pedagógico do curso. O procedimento utilizado para a categorização e interpretação dos dados
foi a técnica de análise de conteúdo, a partir do que propôs Bardin (2011) sobre o terreno, o
funcionamento e seus objetivos, a partir de três polos cronológicos: a pré-análise, a exploração
do material e o tratamento dos resultados. A opção por esse modelo de interpretação, na minha
visão, tem contribuído para a compreensão do objeto de estudo e tem-se mostrado confiável para
dar cientificidade à tese.

Os participantes da pesquisa formaram três grupos: quatro professores gestores, seis
professores formadores - vinculados ao quadro de servidores efetivos da UFPA, e seis tutores
presenciais contratados para atuarem nos municípios polos para o período de duração do curso,
em atuação nas áreas específica e pedagógica do curso. Em todo o percurso da investigação
tomei os cuidados éticos de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº
196/96 (Brasil, 1996), que trata dos procedimentos utilizados com pesquisas que envolvem seres
humanos. Para isso, solicitei autorização da Faculdade para o acesso às informações e o
consentimento dos professores formadores e dos tutores presenciais com os devidos
esclarecimentos sobre os objetivos, a temática e a metodologia empregada na recolha dos dados.
Os sujeitos foram selecionados intencionalmente por constituírem casos ricos em informações
(Patton, 1987), a saber, pelo fato de estarem inseridos no maior número de disciplinas e polos
onde o curso é ofertado.

Em termos de titulação acadêmica, identifiquei no perfil dos três grupos, que 100% dos
professores gestores que atuaram no curso possui doutorado; os professores formadores, 66% e
34% possuem, respectivamente doutorado e mestrado. O grupo de tutores presenciais é composto
por 50% de professores com curso de especialização em diferentes áreas de conhecimento, e
50% de graduados em Licenciaturas de Pedagogia e Matemática. Em termos de experiência
docente no ensino presencial, os entrevistados possuem entre 7 e 20 anos de experiência, com
predominância para os tutores na educação básica, e na educação superior para os professores
gestores e formadores. Na modalidade a distância, o tempo de experiência é bastante variado em
razão do ingresso de cada um no curso – um ano e meio até dez anos, como é o caso de dois
professores gestores e dois professores formadores.

Resultados (parciais) da pesquisa
Nos termos deste artigo, apresento os resultados parciais da pesquisa que enfatizam as

principais características da práxis docente no contexto da EAD, isto é, como os professores
gestores, os professores formadores e os tutores presenciais perceberam os traços próprios e
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específicos no desenvolvimento do seu trabalho no curso em que atuaram. Identifiquei no
“corpus” recolhido das entrevistas, várias características, dentre elas destaco o autodidatismo, a
autonomia, a tutoria, a organização, a relação teoria-prática, a flexibilidade, a afetividade e o
compromisso.

Vou porém, me deter na análise interpretativa de três das características que emergiram das
falas dos participantes da pesquisa: o autodidatismo, a tutoria e a relação teoria-prática. Iniciarei
pelo autodidatismo mencionado por 75% dos entrevistados, com destaque para o depoimento de
um professor coordenador (PC3) e de um tutor (T2), em interface com referenciais teóricos que
darão sustentação às reflexões.

Sobre o autodidatismo, o Professor Coordenador (PC3) afirmou: “Eu diria que a
característica essencial da práxis num curso a distância é o autodidatismo. A autodidática, é a
capacidade do aluno fazer, estar à frente do processo a maior parte do tempo.” Para o Tutor (T2),
“na educação a distância você estuda sem um professor ali a cada momento, por isso é uma
educação que promove o autodidata.” Identifiquei ainda nos dois depoimentos uma comparação
do ensino a distância com o presencial: “[...] aqui no curso presencial se diz que é sempre o
aluno, mas não adianta você ter toda uma boa estrutura, um bom professor presente se o aluno
não tiver vontade, claro que o processo nunca vai andar pra ele” (PC3); [...] no ensino presencial
nós estamos acostumados no método socrático e ainda não nos desprendemos disso [...] (T2)
(sic).

Do meu ponto de vista, o autodidatismo, ou a autodidática referido pelos PC3 e pelo T2,
como sendo a capacidade do aluno aprender por si mesmo ou estar a maior parte do tempo à
frente do processo, é uma visão de mediação que encontra respaldo na abordagem
sociointeracionista. Para Vygotsky (1987), os objetos de aprendizagem são mediados por signos
e interações que promovem o desenvolvimento das funções psíquicas superiores. Para tanto, as
atividades realizadas em parceria são de fundamental importância para o desenvolvimento
cognitivo do aluno, uma vez que passa a organizar o próprio pensamento, entretanto, não
depende apenas da sua vontade para aprender, e sim de uma série de outras condições.

Nesse sentido, o papel do professor como mediador na organização do trabalho
pedagógico, é incentivar o aluno a buscar informações, dados e materiais; a selecioná-los,
problematizá-los, organizá-los, compará-los de modo a aprender a fazer suas próprias sínteses e
aplicações, contextualizando-as com o conhecimento adquirido. Os estímulos, o apoio do
professor e as interações com os colegas de turma, possibilitam o desenvolvimento da
consciência, a atribuição de sentido e significado, de modo a promover a autonomia de
pensamento com a reelaboração do conhecimento de forma pessoal, com independência e
criatividade, ocorrendo gradualmente, o que é denominado de autoaprendizagem e
interaprendizagem (Moran, 2000).

Tal orientação possibilita o favorecimento da compreensão dos conceitos e princípios
matemáticos, a raciocinar claramente e comunicar ideias matemáticas, reconhecendo suas
aplicações no mundo. Isto é, a mediação bem orientada favorece o aparecimento de novas zonas
de desenvolvimento proximal. O aluno não é deixado sozinho no processo de aprender, mas à
medida da internalização, ele assume grande parte do controle do seu processo de aprender. Estas
assertivas teóricas confirmam o que estabelece o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) para o
perfil dos alunos com uma formação integral que os transforme em “produtores de
conhecimento” (p.13).
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Sobre a tutoria, apontada como característica da EAD, a Professora Formadora (PF1) assim
se manifestou: [...] a gente pode dizer que as tutorias têm práticas tradicionais, na medida em que
a gente disponibiliza e escreve os conteúdos como se estivesse dando aula, então, nem sempre
essa escrita permite um diálogo no sentido da construção do conhecimento, remetendo o aluno a
outras leituras. [...]. As práticas de avaliação tradicionais também são muito recorrentes: prova,
teste, exercícios e muitas vezes a gente tem dificuldades com os alunos de nos fazer avaliar por
outras práticas, por exemplo: portfólios, seminários, pôster, atividades extensionistas, e são
situações difíceis. [...] e eu diria que existem outras práticas que coexistem com essas
tradicionais que estão um pouco mais a frente, como o uso da plataforma, o uso de trabalho
colaborativo pela plataforma, de grupos de estudo dentro de plataformas de salas de aulas
virtuais, uso de fóruns, de chats, são práticas que coexistem”(sic). Para o T1, “na verdade a
minha prática consiste em expor a aula que tá programada para aquele dia. A recomendação é
que o tutor não dê aula, que tire apenas dúvidas, mas ao invés de eu ficar repetindo isoladamente
pra cada um, é melhor eu falar expositivamente pra todo mundo”(sic).

Nesta categoria, todos os entrevistados reconhecem a importância das tutorias serem
momentos importantes de orientação e mediação didático-pedagógica, entretanto, a prática de
transmitir conteúdos e utilizar a prova como único instrumento de avaliação, nos moldes das
aulas presenciais é recorrente entre os tutores. Do ponto de vista de Vázquez (2011),

a prática repetitiva rompe com a unidade teoria-prática, entre o sujeito e o objeto e toma por
base as leis e normas previamente estabelecidas, em que a consciência se faz presente de
forma debilitada, tendendo a desaparecer. O ideal permanece imutável como um produto
acabado de antemão, que não deve ser afetado pelas vicissitudes do processo prático (p.238).

Aplicados no âmbito da prática pedagógica estes conceitos em primeiro lugar dizem
respeito ao trabalho do professor que não se reconhece na atividade de mediação, uma vez que se
coloca à margem da atividade que desenvolve. Importam os conteúdos, os materiais que utiliza
tornando sua prática prescritiva, normativa, praticista, repetitiva e mecânica. No que diz respeito
ao aluno, seu papel é de apenas memorizar, repetir e seguir os modelos apresentados pelo
professor. Em segundo lugar, a outra concepção refere-se à educação bancária, que na visão de
Freire (1981) torna o aluno um receptor passivo que conhece o mundo por meio de dados e
informações que lhe são repassados, como um fim em si mesmo. O PPC aponta que os alunos do
curso não devem ser “meros receptores de informações” (p.13), no entanto, tenho percebido que
essa ruptura ainda está em processo de ser superada.

A teoria-prática no âmbito do curso é outro aspecto de fundamental importância para a
formação de professores de Matemática, com a qual todos os entrevistados concordam. Na
perspectiva da Professora Formadora (PF2) essa relação ocorre no momento do estágio, em
comparação om o que ocorre no curso presencial: “É complicado assim, porque é bem parecido,
pelo menos os estágios, porque tudo que a gente faz em sala de aula aqui, eles fazem lá. Todo
esse controle eu tenho. A única diferença é que a aula que ele vai dar na escola eu estou junto, e
lá é o tutor quem acompanha a regência, corrige os erros, tenta orientar. Ele vai pra sala de aula e
o tutor não está presente. Agora eu não estou presente, eu vou ver se ele observou os erros que
foi comentado, se houve mudança”(sic).

As concepções de teoria e de prática no âmbito dos cursos de formação de professores
podem adquirir duas conotações: uma delas “separa” a teoria da prática numa estrutura
hierárquica no currículo, em que a teoria vem primeiro como a mais importante, cabendo à
prática, a aplicação dos modelos mostrados na teoria no final do curso. A outra, está relacionada
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à perspectiva dialética e deve perpassar o curso todo. Da perspectiva de Vázquez (2011), a práxis
é mais que prática ou teoria – ela é essencialmente o núcleo articulador da formação profissional.
Por isso é tão importante se perguntar com frequência que profissional estamos formando.
Compreendidas separadamente, a teoria e a prática, ficam esvaziadas do significado do agir
consciente e crítico e as disciplinas, segundo Pimenta (2005), não passam de saberes
disciplinares, posto que são destituídos da relação com a realidade, com a prática social.

Além disso, é de fundamental importância compreender que toda práxis é constituída de
atividades práticas, mas nem todas as atividades práticas são uma práxis. Isto quer dizer que uma
atividade humana sempre é precedida por um projeto e levada a efeito a partir de um ideal que se
deseja produzir, transformar. Em outras palavras, a práxis se efetiva como um processo no qual
um agente modifica uma determinada matéria e obtém como resultado, um produto a partir da
articulação dos atos em suas especificidades, por meio da intervenção da consciência (Vázquez,
2011). Considerando que a profissão docente é essencialmente prática, por vezes confunde-se
replicação de modelos como prática na perspectiva dialética. O modo de aprender a profissão por
imitação, conforme Pimenta (2005),

Será a partir da observação, imitação, reprodução e, às vezes, da reelaboração dos modelos
existentes na prática, consagrados como bons. Muitas vezes nossos alunos aprendem
conosco, observando-nos, imitando, mas também elaborando seu próprio modo de ser a
partir da análise crítica do nosso modo de ser (p. 35).

Na minha compreensão, o estágio referenciado à prática como modelo a ser copiado após
um período de observação na sala de aula do professor regente, é uma visão equivocada, mas
ainda muito presente nos cursos de formação de professores. Este modo de aprender é
insuficiente para o futuro professor enfrentar as mais diversas situações que se apresentam no
cotidiano da sala de aula, além de considerar, como no ensino tradicional, a realidade como
sendo imutável, assim como os alunos, os conteúdos e a sociedade também o são nesta
perspectiva teórica. Caso algum aspecto do processo não obtiver êxito, a culpa vai recair sempre
no aluno, nos seus familiares, no Estado e da sua cultura que difere daquela consagrada pela
escola, nunca no modelo aplicado. Para Pimenta (2005), a formação do professor, por sua vez,
dar-se-á pela observação e tentativa de reprodução dessa prática modelar como um aprendiz que
apreende o saber acumulado.

Consoante a estas reflexões, a PF2, faz comparação entre o modo de acompanhamento
feito por ela no ensino presencial e o do tutor no polo. Este posicionamento da PF2, reforça não
só a concepção de estágio como modelo, mas como instrumentalização técnica (Pimenta, 2005)
que se traduz por eficiência e domínio de técnicas para “variar o ensino”.

Conclusões aproximativas
Identifiquei nos conteúdos das entrevistas transcritas, três características da práxis de

professores gestores, formadores e de tutores, que possibilitaram aproximações conceituais sobre
autodidatismo, a concepção de tutoria e a relação teoria-prática no âmbito do curso de formação
de professores de Matemática, na modalidade a distância da UFPA.

Sobre o autodidatismo, é possível afirmar que o curso está construindo uma “pedagogia da
educação a distância” que tem afetado os alunos e os professores em relação à autonomia dos
primeiros na tomada de decisões a respeito do próprio aprendizado e nestes, a criação de
estratégias que melhor traduzam a intensidade da interação que deve existir entre ambos. Sobre a
tutoria, identifiquei a existência da práxis em dois níveis: a reflexiva e a reiterativa, que



Formação de professores de Matemática a distância na Amazônia 55

Comunicación XIV CIAEM-IACME, Chiapas, México, 2015.

incidiram nas mediações didático-pedagógicas desenvolvidas em diferentes momentos do curso e
adquiriram características nem sempre condizentes com as perspectivas do sociointeracionismo
(Vygotsky, 1987), conforme anuncia o Projeto Pedagógico do Curso. Relacionado à teoria-
prática como parte da formação de professores de Matemática, concordo com Pimenta (2005), de
que o estágio é um campo de conhecimento, que supera sua tradicional redução à atividade
prática instrumental, podendo se constituir em atividade de pesquisa e não mera aplicação da
teoria num determinado momento do curso.

Em que pese serem preliminares as conclusões deste artigo, posso afirmar que a práxis no
contexto do curso é a essência da formação inicial, do começo ao fim, e traduz modos de ser
daqueles que orientam e lideram as experiências dos futuros professores. De fato, tenho
constatado que as modalidades da ação docente são informadas por diferentes aportes teóricos
que conscientes ou não, são apreendidos ao longo da experiência, e que os conhecimentos
mobilizados no ato de ensinar são impregnados de interesses e valores, uma vez que são
resultados da produção humana. A aparente contradição entre a práxis vivida por professores
gestores, formadores e tutores, e as concepções anunciadas no PPC, revelam a existência de
complexas relações de sentido que possibilitam o processo de (re)construção de suas próprias
experiências e de uma leitura de mundo que tenha a teoria e a prática como pontos de partida e
de chegada da formação do educador matemático.

Os dados me proporcionaram compreender a formação inicial como processo contínuo e
inconcluso que inicia antes mesmo do ingresso do aluno no curso e tem continuidade por toda a
vida (Fiorentini, 2006). Essa trajetória formativa abriu espaço para a práxis criativa,
protagonizada por tutores e alunos na busca pela superação dos desafios que enfrentaram
cotidianamente nos polos onde viveram e estudaram os alunos. O fato de terem sido
considerados “a extensão do professor que está distante”, os tutores se viram na responsabilidade
de encontrar os melhores instrumentos de interação e de construção do conhecimento, adequando
o planejamento pensado pelo professor formador, e tecendo reflexões críticas sobre suas práticas,
nem sempre respaldadas por sua bagagem experiencial e teórica.

A história recente da política nacional de formação docente na modalidade a distância pelo
programa da UAB, justifica uma vez mais a relevância da pesquisa nessa área, no esforço por
compreender as práticas e sistematizar novas reflexões sobre educação matemática. A esse
respeito, a pesquisa antevê que o atendimento satisfatório à multidimensionalidade e às
singularidades das práticas de professores formadores e de tutores de um curso a distância,
requerem o protagonismo da área governamental no aporte de recursos para todos os aspectos
envolvidos no processo, assim como a constituição de uma tessitura entrelaçada por todos os que
atuam no curso, independentemente do lugar e da posição que ocupam.
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Resumo
Este artigo tem o objetivo de descrever quando e de que forma a Educação a
Distância fixou-se efetivamente como uma modalidade para a Educação Superior no
Brasil, e como a história dessa modalidade e da formação de professores no Brasil
por meio de cursos de Licenciatura, estão profundamente relacionadas. Além disso,
este trabalho é resultado de uma pesquisa a respeito do surgimento da Universidade
Aberta do Brasil e sua forma de atuação, o crescimento dos programas de formação
de professores a distância nos últimos anos, e as perspectivas para a Educação a
Distância na formação de professores, no Brasil, em um futuro próximo.
Palavras chave: Formação de Professores, Licenciatura, Educação a Distância.

Resumen
Este artículo pretende decir le cuándo y cómo la educación a distancia se ha fijado de
manera efectiva como una modalidad para la Educación Superior en Brasil, y de
cómo la historia de esta modalidad y la historia de la formación del profesorado en
Brasil en los cursos de grado, están profundamente conectados. Por otra parte, este
estudio aborda el surgimiento de la Universidad Abierta de Brasil y la forma en que
opera, el crecimiento de los programas de educación a distancia para los profesores
en los últimos años, y las perspectivas de la educación a distancia en la formación del
profesorado, en Brasil, e el futuro próximo.
Palabras clave: formación del profesorado, Educación a Distancia

A sobreposição da história da formação de professores e da educação a distância no Brasil
Em relação ao ensino superior brasileiro, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

brasileira (LDBEN) de 1996 anunciava o comprometimento do poder público em incentivar o
desenvolvimento e veiculação de programas de ensino a distância no Brasil (Brasil, 1996), e
regulamentações complementares dessa Lei (o decreto 4494 de 1998) priorizaram o uso do
ensino a distância no ensino superior. Nesse nível de ensino, de fato, se concentrou a oferta de
cursos a distância no Brasil (Giolo, 2008).
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Para o ensino superior, a Universidade de Brasília (UnB) já havia criado na década de 1980
os primeiros cursos de extensão à distância, se constituindo como a primeira instituição de nível
superior do país a utilizar essa modalidade (Gouvêa & Oliveira, 2006). Entretanto, o incentivo ao
uso do ensino à distância no ensino superior viria com a institucionalização da modalidade para
este nível de ensino com a LDBEN de 1996, e o uso dessa modalidade na formação de
professores seria fortalecida pelo Plano Decenal da Educação1 de 2001, indicando a oferta de
cursos de especialização e de graduação na modalidade EAD.

Como iniciativas importantes de oferta de cursos superiores a distância no Brasil, citamos a
criação de consórcios2, como a UniRede– em 2000 e que integrou inicialmente 62 instituições de
ensino superior (Mota, Chaves Filho, & Cassiano, 2006), e o e o CEDERJ(Consórcio de
Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro) – que congregou inicialmente 6
universidades públicas (Bielschowsky, 2006). Essas duas iniciativas nasceram pautadas pelos
princípios de democratização do ensino e de educação de qualidade.

Em relação ao processo de aprimoramento profissional de professores, após a
regulamentação e incentivo legal da nova LDB surgiram programas de formação continuada para
professores da rede pública (Mugnol, 2009).

Até 2010, o Sistema UAB previa o estabelecimento de mil polos estrategicamente
distribuídos no território nacional. Até 2013, o sistema ampliaria sua rede de cooperação para
atender a 800 mil alunos/ano. No entanto, o número de polos, apesar de grande, não atingiu a
marca esperada: em 2014 eram 694 polos em todo o país. Em relação às vagas, a UAB propõe a
oferta de 250 mil novas vagas em cursos superiores na modalidade a distância, a serem
preenchidas por alunos das proponentes no período de julho de 2015 a junho de 2016.

A sobreposição das histórias da EAD e da formação de professores
A LDBEN de 1996, além de eliminar as Licenciaturas Curtas3, determinou que a União

elaborasse um Plano Nacional de Educação (PNE) e instituiu a Década da Educação. Esse plano
se materializou com a promulgação da Lei 10.172 de 2001, que aprovou e colocou em vigor esse
plano. Ele efetuou diagnósticos, elaborou diretrizes e fixou objetivos e metas para todos os níveis
da escolarização básica e para o ensino superior, bem como dedicou um capítulo especial
(Capítulo 6) para os processos de educação a distância.

O plano decenal enfatizou as determinações da LDB em relação aos requisitos mínimos
para a formação de professores. O diagnóstico do plano apontou para a necessidade de formação
de quase 220 mil professores que já atuavam nas quatro últimas séries do ensino fundamental e
no ensino médio e não possuíam formação em nível superior ou em cursos de licenciatura plena.

1 Trata-se do Plano Nacional de Educação (PNE) de 2001, para o período de 2001 até 2011.
2 Um consórcio, conforme formalizado por Keegan (1996)consiste na formação de um grupo de
instituições voltadas ao ensino convencional e/ou outros tipos de instituições – não necessariamente
educacionais –, que unem seus recursos para conceber um programa de educação a distância. Esse
modelo é particularmente interessante para cursos que visam atender estudantes espalhados por uma
grande extensão territorial, como é o caso do Brasil, visto que a gestão de unidades de polos de suporte
regionais pode ser dividida e o conjunto da estrutura implementada pode ser compartilhado.
3 As Licenciaturas Curtas eram cursos que surgiram após a Reforma Universitária Brasileira no final da
década de 1970, que proporcionou a redução de currículos e a diminuição de cursos de formação
profissional de certas carreiras, incluindo alguns segmentos do magistério (Romanelli, 2005).
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A lei impôs então o objetivo de que, num prazo de dez anos, 70% dos professores da
educação infantil e do ensino fundamental e 100% dos professores do nível médio possuíssem
formação superior específica obtida em curso de licenciatura plena. O PNE reconheceu de forma
especial a carência de professores adequadamente formados para a área de ciências e
matemática, determinando o estabelecimento de programa emergencial para a formação de
professores nesta área.

Ao mesmo tempo em que apontava a necessidade de formação de professores nos cursos
de licenciatura, o PNE de 2001 fixou o objetivo em relação ao ensino superior, de “estabelecer
um amplo sistema interativo de educação a distância, utilizando-o, inclusive, para ampliar as
possibilidades de atendimento nos cursos presenciais, regulares ou de educação continuada”.

Ao assumir sua posição contundente de incentivo ao ensino a distância e ao uso das
tecnologias educacionais, o PNE de 2001 enfatizou que

No processo de universalização e democratização do ensino, especialmente no Brasil, onde
os déficits educativos e as desigualdades regionais são tão elevados, os desafios educacionais
existentes podem ter, na educação a distância, um meio auxiliar de indiscutível eficácia
(Brasil, 2001).

O PNE observou a necessidade da institucionalização de cursos superiores de graduação
voltados à formação de professores a distância, bem como iniciar um processo de criação de uma
Universidade Aberta que dinamizasse a oferta de tais cursos. Determinou que se deveria “iniciar,
logo após a aprovação do Plano, a oferta de cursos a distância, em nível superior, especialmente
na área de formação de professores para a educação básica” (Brasil, 2001), e fixou como
objetivos explícitos em seu capítulo 10 – dedicado à formação de professores e a valorização do
magistério – os seguintes tópicos:

Ampliar, a partir da colaboração da União, dos Estados e dos Municípios, os programas de
formação em serviço que assegurem a todos os professores a possibilidade de adquirir a
qualificação mínima exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
observando as diretrizes e os parâmetros curriculares.
Desenvolver programas de educação a distância que possam ser utilizados também em
cursos semipresenciais modulares, de forma a tornar possível o cumprimento da meta
anterior (Brasil, 2001).

A formação a distância em cursos de licenciatura para professores em exercício não era
novidade completa no Brasil. Em 1995, antes da LDBEN, o governo do Estado do Mato Grosso
colocou em prática um projeto ambicioso, objetivando formar todos os professores das séries
iniciais daquele estado, criando – de forma pioneira no Brasil – o curso de Licenciatura Plena em
Educação Básica, na modalidade EAD, por um consórcio formado pela Universidade Federal do
Mato Grosso (UFMT) e pela Universidade do Estado do Mato Grosso (UNEMAT) (Alonso &
Neder, 1996).

Alguns anos depois da iniciativa UFMT/UNEMAT, o Consórcio CEDERJ iniciou no ano
2000 a oferta de cursos superiores na modalidade EAD para a formação de professores, que não
se destinava somente a professores em exercício, mas era aberto a todos. Essa iniciativa foi
reconhecidamente marcada pelo cuidado com a concepção de cursos de qualidade, evidenciado
pelo complexo modelo de avaliação institucional implementado desde os primeiros cursos
(Bielschowsky, 2006).Segundo Mota et al. (2006), experiências como o consórcio UniRede e o
CEDERJ demonstravam a possibilidade de implementar um curso de educação a distância com
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qualidade, bem como o sucesso desta modalidade – a EAD – em prover formação a pessoas que,
devido a sua localização, não teriam condições de acesso ao ensino presencial. Logo após a
publicação do PNE de 2001, surgem importantes iniciativas públicas no sentido de atender as
exigências do plano.

O amadurecimento das licenciaturas a distância no Brasil
Nos anos de 2003 e 2004, discussões intensas do Ministério da Educação e Cultura

(MEC) com as instituições conveniadas ao consórcio UniRede resultaram em editais de
convocação de universidades públicas para a oferta de cursos de licenciatura a distância para as
áreas do conhecimento da escola básica com maior carência de docentes – Matemática, Física,
Química, Biologia e Pedagogia para as séries iniciais (Franco, 2006). Uma das justificativas para
a escolha de cursos de licenciatura era o fato de que um dos problemas estruturais mais graves
enfrentados pelo Brasil é a baixa qualidade da Educação, relacionada tanto com a falta de
professores quanto com a formação deficitária ou inexistente de milhares de professores em
exercício na escola básica (Franco, 2006). Somava-se a esta alegação o fato de que a maior
carência de qualificação docente era identificada nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do
Brasil, reconhecidas como áreas distantes dos grandes centros acadêmicos provedores de
formação. Assim, a EAD permitiria a formação de qualidade – junto às universidades públicas de
reconhecida qualidade – sem que o docente tivesse que se afastar de suas funções.

Os editais requeriam que as instituições públicas de ensino superior estivessem agrupadas
em consórcios e reafirmavam o respeito à autonomia das instituições em relação ao projeto
pedagógico e administrativo dos cursos.

Até meados da primeira década do século XXI, tínhamos um cenário que reunia fatos que
levariam à criação de uma Universidade Aberta brasileira. Neste cenário, tínhamos o
desenvolvimento das Tecnologias Digitais da Informação e Counicação, favorecendo o
surgimento de recursos tecnológicos que propiciavam o uso da EAD on-line, mantendo o curso
funcionando em um imenso ambiente de rede telemática; contávamos com forte amparo e
incentivo legal para uso da EAD nos processos educacionais; havia ainda forte demanda social
por um ensino superior democratizado que atingisse igualmente todas as regiões de um país
imenso; surgiam ações de incentivo do governo para iniciativas de oferta de ensino superior a
distância; já havia experiências muito satisfatórias no uso da EAD para cursos de graduação que
estabeleciam modelos de implementação – como o modelo da atuação em consórcios.

Da confluência de todos estes fatores, o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB)
foi criado em 2005, pelo MEC, e os primeiros cursos ofertados eram oriundos da publicação de
dois editais4 (Mota, Chaves Filho, & Cassiano, 2006). Esses previam um modelo de atuação que
já fora utilizado em iniciativas como o CEDERJ. A implementação desse modelo requeria a
apresentação de propostas distintas, por instituições distintas, que se complementariam
(Bielschowsky, 2006). Um primeiro tipo de proposta deveria ser apresentado pelas instituições
públicas de ensino superior, e um segundo tipo por estados e municípios. Às instituições públicas
de ensino superior caberia que se agrupassem em consórcios, responsáveis pela elaboração do
projeto pedagógico dos cursos, pela administração, pela definição das necessidades de

4 Edital 1 disponível eletronicamente em
<http://uab.capes.gov.br/images/stories/downloads/editais/editaluab1.pdf, e Edital 2 disponível
eletronicamente em http://uab.capes.gov.br/images/stories/downloads/editais/editaluab2.pdf.>
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infraestrutura dos polos regionais, pela definição das necessidades financeiras e quantidade de
vagas. Aos poderes públicos dos estados e municípios caberia a apresentação de propostas de
criação dos polos regionais de apoio presencial, que estariam vinculados administrativamente a
estes estados e municípios, mas responderiam também aos consórcios nos quesitos ligados ao
projeto e manutenção dos cursos superiores. Trata-se de uma estrutura complexa, mas que pode
viabilizar economicamente o processo de formação em cursos superiores do enorme contingente
de alunos que a UAB se propõe a atender.

O sistema UAB também determina que o aluno de um curso superior na modalidade EAD
seja considerado como um aluno regular da instituição de ensino superior que oferece o curso
dentro de um consórcio de instituições. Esse reconhecimento é oficializado na forma de lei, e
para qualquer sistema ou consórcio que opere na modalidade EAD, a partir do decreto 5622 de
2005.

Com o forte incentivo governamental para que o início da oferta de cursos de graduação
em nível superior se desse com os cursos ligados à formação de professores, vemos o
crescimento quantitativo dos cursos de licenciatura e pedagogia a partir das disposições legais do
final dos anos 1990. Ao longo da década de 2000, podemos ver o aumento da participação de
outros cursos superiores, bem como a entrada agressiva das instituições privadas no grupo de
instituições provedoras de cursos na modalidade EAD a partir de 2004. Em relação às
instituições privadas, a abertura do campo da EAD para este tipo de instituição já havia sido feita
pelo decreto 2494 de 1998, mas, conforme Giolo (2008), esta primeira regulamentação não foi
precisa em termos de limites a serem respeitados e do direcionamento a ser seguido pelas
instituições privadas.

Perspectivas para a EAD na formação de professores em cursos de licenciatura
Em pouco mais de uma década após as primeiras regulamentações, temos mais de 1 milhão

de alunos matriculados em cursos superiores a distância, o que representava 15,8% do total de
matrículas no ensino superior brasileiro (Sinopse Estatística da Educação Superior de 2012).

Em relação ao curso de Licenciatura em Matemática, os dados da Sinopse Estatística da
Educação Superior de 2012, publicados pelo MEC, apontam que 10,5% dos cursos de
Licenciatura em Matemática no Brasil são oferecidos na modalidade EAD, e que 28% dos
futuros professores de matemática matriculados cursam a licenciatura na modalidade EAD. Em
relação aos concluintes, os dados mostram que um quarto dos professores de matemática
formados em cursos de licenciatura em 2012 são egressos do EAD.

No período inicial, a iniciativa de oferta de cursos coube quase exclusivamente às
instituições públicas, atendendo à determinação da LDB segundo a qual o poder público deveria
incentivar a implementação dos programas de ensino a distância. O primeiro modo de o governo
iniciar o cumprimento de tal determinação foi incentivando a oferta de cursos superiores na
modalidade EAD por parte das instituições públicas.

O predomínio do setor público na oferta dos cursos se manteve até 2004. Entretanto, a
partir de 2005 houve uma explosão de oferta de cursos por parte das instituições particulares.
Essa forte participação do setor privado só apresentou ligeiro arrefecimento a partir de 2007,
quando o MEC publicou uma nova e mais rígida versão dos Referenciais de Qualidade para a
Educação a Distância, em atendimento ao decreto 5622 de 2005, que veio para substituir os
decretos anteriores que regulamentaram inicialmente a EAD no ensino superior brasileiro.
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Segundo Giolo (2008), o decreto 5622 de 2005 foi motivado pela necessidade de imposição de
diretrizes mais firmes no sentido de garantir a qualidade e o rigor dos programas à distância dada
a forte entrada de instituições privadas neste “novo mercado”.

Também em 2007, o governo federal publicou mais um decreto – número 6303 –
procurando organizar o setor de ensino a distância na educação superior, apresentando novas
exigências com o objetivo de que a livre concorrência não acabe por desvirtuar a missão da
educação a distância no Brasil.

Conforme aponta Alonso (2010), entre 2008 e 2010 a Secretaria de Educação a Distância
do MEC agiu com maior vigor nos processos de regulação da EAD no Brasil, tanto na
supervisão dos projetos de cursos das instituições quanto na avaliação de polos presenciais.
Como resultado deste maior vigor na verificação dos programas de cursos superiores a distância,
no ano de 2010 o MEC vetou 10 mil vagas em vestibulares para cursos a distância, incluindo
cursos das duas maiores universidades particulares do país (Folha de São Paulo, 2010).

Porém, o maior rigor dos órgãos oficiais na avaliação da EAD e o consequente
descredenciamento de cursos e polos pode ter ajudado para influenciar negativamente tanto a
opinião pública quanto a própria comunidade acadêmica em relação a qualidade de formação dos
professores egressos de cursos de licenciatura a distância. Reflexos dessa influência se refletem
no recém aprovado Plano Decenal da Educação para o período de 2011 até 2020.

Ao mesmo tempo em que as metas relativas a formação de professores do Plano Decenal
de 2001 não foram cumpridas evidenciando que a EAD não se configurou como meio eficaz para
a formação de um grande contingente de docentes, surgiram manifestações de setores da
comunidade acadêmica, bem como de representantes da sociedade civil, no sentido de se
posicionar contrariamente ao uso de cursos de licenciatura a distância na formação de
professores (Sommer, 2010). Essas manifestações foram sintetizadas no documento final da
Conferência Nacional de Educação (Conae) de 2010.

Temos agora o a Lei 13005 de 2014 recém aprovada pelo Congresso Nacional que
oficializa o PNE do período de 2011 a 2020. Nesse projeto de lei, bastante sintético se
comparado com o PNE anterior – de 2001, estão listadas 20 metas e para cada uma está listado
um conjunto de estratégias para sua implementação. Percebemos nessa proposta do governo uma
diminuição da ênfase na utilização da Educação a Distância no ensino superior, incluindo a
formação de professores, talvez já aderindo ao posicionamento explicitado pelo Conae 2010.

Em relação ao aumento na taxa bruta de matrículas no ensino superior, o plano prevê a
expansão e interiorização da rede federal de ensino superior e do Sistema Universidade Aberta
do Brasil, levando-se em conta as microrregiões5 definidas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística). Uma interpretação rigorosa do item 12.2 do projeto de Lei do novo PNE
– relacionado à meta de expansão quantitativa e qualitativa do ensino superior brasileiro –
poderia restringir o uso da EAD apenas às microrregiões apontadas pelo IBGE.

Outra estratégia ligada à expansão do ensino superior brasileiro é a de “fomentar a oferta
de educação superior pública e gratuita prioritariamente para a formação de professores para a
educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática [...]” (Brasil, 2014). Essa

5Essas microrregiões são definidas com base em levantamentos sócio demográficos, que indicam regiões
do território nacional para as quais a oferta de vagas fica aquém da população na idade de referência para
o curso do ensino superior.
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estratégia, entretanto, deixa de citar o uso da EAD em cursos de licenciatura como tática de
atuação, como fora explicitado no plano anterior.

A proposta de nova versão do PNE indica o uso da EAD e do sistema Universidade Aberta
do Brasil em níveis de ensino que não estão ligados à formação de professores em cursos de
licenciatura, como por exemplo na oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu utilizando a
EAD (item 14.4), e na Educação Profissional de Jovens e Adultos no nível técnico, incluindo
cursos a distância (itens 10.3 e 11.3).

Apesar de manter, a meta do novo plano, o objetivo de garantir que 100% dos professores
que atuam na educação básica possuam formação específica de nível superior em cursos de
licenciatura relacionados à área em que atuam, não há em nenhuma das estratégias relacionadas
nessa meta o incentivo ao uso de cursos de licenciatura a distância.

Assim, o documento final do Conae 2010 e o PNE 2011-2020 podem ter inaugurado uma
nova fase para a EAD no ensino superior e, mais diretamente, para o uso da EAD na formação de
professores. Uma fase na qual o uso de cursos a distância seja muito mais criterioso (em relação
às necessidades sócio demográficas), podendo inclusive promover uma reversão nas atuais taxas
de crescimento do número de matrículas em cursos superiores a distância.

Como síntese desse estudo foi possível constatar que a história de formação de professores
de Matemática na Educação Básica é marcada por um processo de diminuição dos requisitos em
relação à formação do futuro docente. Esta formação – marcada historicamente pela
compartimentação dos saberes em termos de conhecimentos específicos do conteúdo a ser
ensinado e conhecimentos pedagógicos, tratados de maneira isolada nos programas de formação
– foi aligeirada em termos qualitativos ao longo do tempo, e é um dos fatores (longe de ser o
único) que contribui para o baixo rendimento dos estudantes da escola básica. Assim, deve haver
preocupação em manter um padrão de qualidade para as licenciaturas em Matemática a distância,
para que não se constituam em outro aspecto do aligeiramento qualitativo da formação inicial.
Para além disso, temos de vislumbrar a possibilidade de usar essa nova modalidade como forma
de estabelecer parâmetros para a formação de professores que possam resgatar também a
qualidade dos cursos presenciais, historicamente depreciada.
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Resumen 
Se presenta un estudio basado en el diseño, sobre una propuesta de un ciclo de tareas 
profesionales de formación de profesores de matemáticas que pretende el desarrollo 
de la competencia llamada aprender a formar en ciudadanía a través de las 
matemáticas. Se justifican los elementos clave del diseño del ciclo de formación, que 
se desarrolla en un programa interuniversitario en España. Encontramos que los 
futuros docentes mejoran en el análisis didáctico a partir de la reflexión sobre su 
propia práctica e incorporan aspectos de la ciudadanía básicamente en su análisis 
sobre la contextualización y el pensamiento crítico. Si bien se realiza una reflexión 
seria sobre las matemáticas se muestran pocos avances en cuanto a las implicaciones 
de futuro para una ciudadanía democrática. 

Palabras clave: educación, matemática, formación, profesores, ciudadanía 
Gran parte de las investigaciones recientes en educación matemática sobre la formación 

de profesores, se han centrado en el análisis de las competencias asociadas al contenido 
matemático, y se asume que ello es parte clave de las competencias profesionales específicas 
(Llinares, 2009). Por otra parte, también vemos que se ha investigado poco sobre el análisis de 
la formación del profesor como sujeto social de sus acciones (Domite, 2004) y el papel de las 
educación matemática en el desarrollo de las competencias transversales. 

Esta investigación, forma parte de un trabajo más amplio, que tiene como objetivo 
contribuir a la reflexión sobre la integración educativa en América Latina, y en particular el 
desarrollo de propuestas que involucren la formación para la ciudadanía en las clases de 
matemáticas, desarrollada por diferentes equipos de investigación en Chile, Costa Rica, 
Argentina y México. El estudio, pretende dar respuesta al reto planteado por Ubiratan 
D’Ambrosio, en cuanto la necesidad de analizar cuáles son las posibilidades y responsabilidades 
de los docentes de construir conocimiento matemático para una educación democrática y la 

mailto:yulymarsela.vanegas@uab.cat
mailto:yulymarsela.vanegas@uab.cat
mailto:quimgimenez@ub.edu
mailto:vfont@ub.edu
mailto:vfont@ub.edu


Análisis didáctico y formación para la ciudadanía a través de las Matemáticas 66  

Comunicación  XIV CIAEM-IACME, Chiapas, México, 2015. 

necesidad de reflexionar sobre ello. En concreto, queremos estudiar cómo se organiza un ciclo 
de tareas profesionales para la formación de docentes que constituyan buenas prácticas para el 
desarrollo de la competencia: “aprender a formar en ciudadanía a través de las matemáticas”. 

En este trabajo, se proponen dos preguntas de investigación: ¿Qué elementos cabe 
considerar en un diseño de formación de profesorado de Matemáticas para la Educación 
Secundaria, que desarrolle la competencia de aprender a formar en ciudadanía a través de las 
matemáticas? ¿Qué efectos percibimos de la realización de algunas prácticas de análisis 
didáctico matemático, y en particular sobre el análisis de la propia práctica, sobre la 
competencia profesional transversal de formar en ciudadanía crítica? 

Sabemos que no es fácil que el futuro docente cambie su forma de pensar sobre la 
organización de la clase, después de realizar tareas en su práctica con las que no está 
familiarizado. Incluso, podrían afectar negativamente los resultados de sus alumnos. Y a pesar 
de ello, diversos autores comentan que es importante animar a los docentes y futuros docentes 
a hacerlo críticamente considerando que el alumnado tendrá beneficios en esas iniciativas. Con 
ello, pretendemos desarrollar una parte de la competencia de análisis didáctico, que tiene a ver 
con que los futuros docentes sepan planificar y pensar en tareas profesionales que formen a sus 
futuros alumnos en ciudadanía a través de las matemáticas (Vanegas y Giménez, 2011). 

Teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo usuales en los planes de formación de 
profesores estamos experimentando ciclos formativos en los cuales se articulan la formación 
matemática y la didáctica. Para ello partimos de situaciones-problema que permiten a los 
profesores en formación desarrollar su capacidad de análisis, vivencia matemática y 
ética/epistemología de la práctica. 

Marco teórico 
Conceptualizamos un desarrollo de ciudadanía en educación que incluye una educación en 

valores transversales y transdisciplinares (D’Ambrosio, 2011). Incluimos una idea de ciudadanía 
en cuanto toma de conciencia política y de responsabilidad en la construcción de identidad y 
cohesión en los objetivos curriculares (Valero, 2012). Para interpretar la formación en 
ciudadanía a través de las matemáticas, nos posicionamos en la reflexión sobre la educación 
matemática crítica y los planteamientos humanistas de la ética de la solidaridad, el respeto y la 
colaboración (D’Ambrosio, 2011) y la idea de competencia profesional en la formación de 
docentes de Matemáticas en la Educación Secundaria (Font et al., 2012). 

Entendemos un núcleo de la competencia en análisis didáctico como: diseñar, aplicar y 
valorar secuencias de aprendizaje, mediante técnicas de análisis didáctico y criterios de calidad, 
para establecer ciclos de planificación, implementación, valoración y plantear propuestas de 
mejora (Giménez, Font, Vanegas y Rubio, 2011). Y nuestra hipótesis es que podemos 
encontrarn criterios e indicios del desarrollo de esta competencia y de cómo se relaciona con las 
otras competencias profesionales del futuro profesor de matemáticas de secundaria 
(competencia digital, competencia en modelización, etc.). 

Definimos la competencia de aprender a formar en ciudadanía a través de las matemáticas 
como “el desarrollo de acciones y prácticas profesionales que permita al futuro docente tener 
herramientas para planificar, implementar y analizar saberes y prácticas matemáticas en lo 
intencional, lo reflexivo, lo comprometido, la responsabilidad y solidaridad; mediante el 
desarrollo del pensamiento matemático y la toma de conciencia del papel ético de hacer 
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matemáticas; con el fin de ayudar a los estudiantes de la escuela a aprender a reconocer el valor 
de construir matemáticas para interpretar hechos y cambios sociales, y aprender a participar 
democráticamente en procesos decisorios comunitarios”. 

Consideramos que la formación inicial de docentes basada en la reflexión debe hacerlos 
competentes para analizar prácticas de clase, e identificar los aspectos de la enseñanza y 
aprendizaje con la mayor calidad posible. Y consideramos que la práctica reflexiva ofrece una 
perspectiva de cómo los estudiantes para profesor aprenden sobre la enseñanza y proporciona 
información sobre los cambios en su visión sobre la enseñanza de las matemáticas (Llinares & 
Krainer, 2006). 

Metodología 
Para el desarrollo y análisis del ciclo formativo empleamos una metodología cualitativa 

interpretativa basada en el diseño (Gravemeijer, 2004). Para el diseño, consideramos “tareas 
profesionales” que interpretan la práctica de enseñar matemáticas como un organizador de los 
programas de formación (Llinares, 2009). Después de diversas implementaciones, se diseña una 
propuesta del ciclo formativo para nuestra realidad, que después se comparte con el resto de 
colegas del equipo de la Cátedra Andrés Bello para la integración (2013-2015). Se analiza la 
propuesta como un experimento de enseñanza, en sus tres fases (diseño y planificación de la 
instrucción, experimentación en el entorno de formación, primer análisis retrospectivo). Se 
justifica en base a un perfil de profesor deseado (Font et al., 2012), las nuevas competencias de 
formación de profesores (Rubio et al. ,2012), los cambios curriculares recientes y las propuestas 
de investigación sobre la idea de prácticas matemáticas democráticas (Vanegas, 2013). 

Entendemos que los grandes objetivos a desarrollar en nuestro ciclo de formación son de 
dos tipos, los que se relacionan con lo transversal, y los específicos. (a) Desarrollar una 
identidad profesional sustentada en un conjunto de valores democráticos vinculados a un 
compromiso ético en su práctica. (b) Reconocer el valor de las matemáticas para interpretar 
problemas sociales y argumentar la toma de decisiones del profesor en cuanto la planificación y 
diseño de prácticas que tengan como propósito dar poder al alumnado mediante las 
matemáticas. (c) Saber realizar un análisis didáctico que tenga en cuenta fomentar la capacidad 
crítica y dialogal de los estudiantes como fomento de ciudadanía democrática. 

En la investigación más amplia, se analizan diferentes cuestionarios iniciales, así como 
diseños de tareas que se adaptan a los diversos países participantes del Proyecto de Integración, 
y no se explican en este artículo. Después de tres rediseños sucesivos anteriores (Giménez et al. 
2012), se construyó una propuesta de formación que incluye once tareas profesionales: 1) 
Presentación curricular. Reflexión sobre el contexto. 2) Análisis de opiniones iniciales, en la que 
se valoran tareas escolares. 3) Análisis de configuraciones de objetos y procesos matemáticos. 4) 
Conexiones, interdisciplinariedad y ciudadanía. 5) Análisis de procesos matemáticos y 
Ciudadanía. 6) Prensa, actualidad matemática y ciudadanía. 7) Planificación y práctica critica. 8) 
Participación, modelización y ciudadanía. 9) Criticidad matemática y participación democrática. 
10) Planificación y desarrollo de competencias. 11) Análisis de la propia práctica. 

La tarea profesional 1 (Figura 1) tiene una intención introductoria, pero se decide 
finalmente que aborde el problema de la contextualización, y el papel del contexto en el 
desarrollo de tareas matemáticas. 



Análisis didáctico y formación para la ciudadanía a través de las Matemáticas 68  

Comunicación  XIV CIAEM-IACME, Chiapas, México, 2015. 

TP 1. ACTIVIDAD MATEMATICA Y COMPETENCIA CIUDADANA. PRESENTACION 
 

Propuesta profesional. Nos planteamos inicialmente, desde el punto de vista curricular, ¿Qué debe conocer y hacer 
el docente de matemáticas en relación con el marco legal? En particular, ¿qué nuevos desafíos se propone el 
currícula oficial además de promover conocimiento matemático? 

Objetivo de Acción Se desarrolla una reflexión inicial de las competencias básicas dentro del curriculum (Asignatura 
de Recursos: 10 min) y contribución de la actividad matemática al planteamiento general de etapa obligatoria. 
Y se discute en base a que una de las funciones de la evaluación es el desarrollo de competencias básicas 
(Asignatura de Competencias y evaluación: 20 min). 

Integración Competencial y nexo con la asignatura. 
En la asignatura de Recursos, se habla del Currículo oficial, y el papel de las competencias transversales. 
Se interpreta que los recursos extra-matemáticos no manipulativos aluden a salidas extraescolares en las 
que se observa la matemática presente, y algunos modelos. Se busca el reconocimiento del papel de 
la actividad matemática que forma en ciudadanía. 

Situación generadora de reflexión (20 min) 
Discusión sobre asignación de lo que se desarrolla de competencias básicas en diversas actividades. Ejemplo 
de observación de la Medida de longitud en Catedral de BCN y los ángulos en la catedral Mallorca. 
Reconocimiento de Formas curvilineas en Gugenheim y Gaudi. 

Recursos. Otras voces 
Ver una propuesta de trabajo escolar de matemáticas para la paz. 
http://www.elenamatematicas.info/index.php?option=com_content&view=article&id=48:matematicasparalapaz&ca
tid=6   7:matematicasparalapaz&Itemid=91 

Recursos. Documentos 
Documento oficial Curriculum Generalitat. Sobre la ciencia matemàtica document MS Word. 
Presentació competències bàsiques (Recursos): ppt curriculum ESO 1112 
Presentació (Evaluación) Ppt Ciudadanía y curriculum. 
Ppt sobre Competencias http://www.slideshare.net/B03TIC/evaluar-competencias-matemticas-presentation 

Recursos. Referencias 
Goñi, J. M. (2010) La aspiración a la ciudadanía y el desarrollo de la competencia matemática. En J. M. Goñi y 
M. L. Callejo (coords.) Educación matemática y ciudadanía. Barcelona. Graó. 
http://www.fisem.org/web/union/images/stories/25/Union_025_019.pdf 

Expectativas de desarrollo de la competencia. 
Se incide fundamentalmente en el eje 1 y 2 de apropiación política y desarrollo deliberativo en la parte didáctica 
de conocer las valoraciones curriculares de la competencia ciudadana 

 

Figura 1. Ejemplo de la Tarea profesional 1, tal y como se visualiza en la plataforma virtual. 

Como se ve en la figura 1, en una de las sesiones de trabajo, se discuten ejemplos de 
contextos ricos para desarrollar actividad matemática. Así, se consideran propuestas de 
problemas matemáticos en la observación de formas como las escaleras de caracol, 
observaciones de medidas y proporciones en la Catedral de la ciudad, etc. 

En las dos tareas siguientes se introduce una explicación sobre la competencia ciudadana, 
y se plantea un cuestionario para reconocer las concepciones iniciales de los futuros profesores. 
Se hace un primer análisis sobre el desarrollo de procesos, y la funcionalidad de las prácticas 
matemáticas escolares de promover situaciones ricas no sólo en cuanto fomentar los procesos 
matemáticos, sino también la formación ciudadana. La tarea 4 se centra en el análisis de 
conexiones y el papel de los recursos extraescolares, y se amplía a un breve conocimiento de las 
propuestas que analizan procesos sociales desde la etnomatemática y la mirada interdisciplinar, 
en cuanto pensamos que va a hacer centrar la reflexión sobre el valor social y epistemológico en 
la construcción de las ideas matemáticas. 

Las tareas 5, 6 y 7 profundizan en los análisis descriptivos, con algunos elementos 
valorativos, que promueven el análisis de configuraciones e interacciones. Se reconoce el valor 

http://www.elenamatematicas.info/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=48%3Amatematicasparalapaz&amp;catid=67%3Amatematicasparalapaz&amp;Itemid=91
http://www.elenamatematicas.info/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=48%3Amatematicasparalapaz&amp;catid=67%3Amatematicasparalapaz&amp;Itemid=91
http://www.elenamatematicas.info/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=48%3Amatematicasparalapaz&amp;catid=67%3Amatematicasparalapaz&amp;Itemid=91
http://cvtic.ub.edu/mod/resource/view.php?id=633869
http://www.slideshare.net/B03TIC/evaluar-competencias-matemticas-presentation
http://www.fisem.org/web/union/images/stories/25/Union_025_019.pdf
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del diálogo deliberativo dentro de la perspectiva de la matemática crítica. Se analizan debates 
democráticos en el aula (Vanegas, Giménez y Font, 2012). En la tarea 6, basada sobre la calidad 
de medios y recursos se reconoce la importancia del análisis de prácticas sobre del uso de 
medios de comunicación social como recursos, así como los significados de pensamiento 
crítico. Se renueva la reflexión sobre cómo y cuando aparecen los procesos de 
contextualización y descontextualización. Posteriormente, se propone a los futuros docentes 
reflexionar sobre propuestas realizadas por estudiantes de un curso anterior, pidiendo 
explícitamente que definan la idea de potencialidad crítica de una tarea. Se acompaña de una 
tarea adicional en la casa, en la que se les pide que se posicionen frente la evaluación de la 
competencia ciudadana a través de las tareas realizadas. 

En las dos tareas siguientes se alude a analizar los procesos de participación en el aula, 
así como los cambios y la reflexión sobre la construcción de significados matemáticos en la 
historia de las matemáticas, tomando como ejemplo el análisis del tratamiento escolar de la ley 
de Hooke y cómo debería plantearse sus limitaciones, aprovechando el contexto histórico de la 
búsqueda sobre las propiedades de la elasticidad. En este tipo de tarea profesional, se propone 
reflexionar sobre la influencia sobre la formación ciudadana de elaborar tareas que promuevan 
modelización, y la necesidad de hablar de adecuación y representatividad en el diseño de tareas 
matemáticas. Se incide en un análisis rápido sobre una propuesta basada en la idea de 
introducción a la medida, y los debates democráticos. 

A continuación se realiza la clásica tarea de realizar la planificación de una Unidad 
Didáctica, en cuanto la planificación que permita el posterior análisis de evaluación de la 
competencia transversal.de ciudadanía. Se discute una propuesta de niveles de desarrollo de la 
competencia ciudadana a través de las matemáticas en clave de evaluación. Consideramos la 
realización de un seminario tutorial que acompaña la implementación escolar. Finalmente, se 
propone como final del Ciclo el desarrollo del Trabajo Final de Máster, en el que se supone 
hacer un análisis con criterios de calidad del trabajo realizado durante el Prácticum II. En 
efecto, en un Prácticum I anterior, se analizaron variables del proceso escolar más amplias de 
tipo socio psicopedagógico. En esta implementación, asumimos el trabajo final de Máster como 
un escenario clave para el inicio a la formación en la investigación y el objetivo principal es 
que el trabajo desarrolle competencia profesional de análisis crítico sobre la propia práctica. 
Por lo tanto, en cuanto parte del Ciclo de aprender a formar para la ciudadanía a través de las 
matemáticas, se pretende que los futuros profesores reconozcan el papel de las competencias 
transversales escolares en sus desarrollos de aula. 

El registro de la información fue la grabación en video de las clases impartidas, la 
documentación grabada en la plataforma moodle (power points, lecturas, tareas y respuestas de 
los alumnos a las tareas, cuestionarios y respuestas de los alumnos a los cuestionarios) y 
material impreso. El ciclo formativo sobre ciudadanía se superpone al que denominamos ciclo 
de formación sobre el análisis didáctico que tiene por objetivo el desarrollo de la competencia 
en análisis didáctico, que siguió la secuencia siguiente: a) Análisis de casos (sin teoría) en 
donde los estudiantes para profesor muestran sus ideas iniciales sobre los componentes del 
propio análisis didáctico. b) Trabajo sobre la emergencia de los niveles de análisis didáctico 
propuestos por el Enfoque Ontosemiótico de la Cognición e Instrucción Matemática (EOS) que 
considera Análisis de las prácticas matemáticas. Análisis de objetos y procesos matemáticos 
activados y emergentes de las prácticas matemáticas. Análisis de las trayectorias e 
interacciones didácticas y de conflictos semióticos. Identificación del sistema de normas que 
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condicionan y hacen posible el proceso de estudio (dimensión normativa). Valoración de la 
idoneidad didáctica del proceso de estudio. c) Identificación de criterios de idoneidad/calidad. 
d) Análisis de episodios de clase videograbados utilizando los criterios de idoneidad. e) Lectura 
y comentario de partes de algunos Trabajos Final de Máster (TFM) de cursos anteriores, en los 
que los futuros profesores de cursos anteriores utilizaron los criterios de idoneidad para valorar 
la unidad didáctica que implementaron en el Prácticum II. f) Diseñar y valorar su propia 
práctica, en concreto la unidad que han diseñado e implementado en el Prácticum II. g) Se les 
solicita una propuesta de mejora de la unidad didáctica implementada en el Prácticum II que 
mejoraba algunos de los aspectos que la valoración realizada indicaba que se debían y podían 
mejorar. En esta propuesta debía estar justificada en la literatura científica que ha investigado 
sobre los aspectos considerado problemáticos. Nuestro objetivo, en este punto, es investigar 
durante la enseñanza de este ciclo formativo, sobre todo, cómo aparecían y se conectaban en 
los futuros profesores criterios sobre la calidad matemática (idoneidad epistémica) del tipo: 
“falta de errores del profesor o libro de texto”. “coherencia”, “resolver correctamente las dudas 
de los alumnos”, “representatividad” “cumplir el currículum”, etc. 

En cuanto la evaluación interna de los elementos didácticos profesionales, se definen 
criterios para la evaluación de sus trabajos, considerando: el grado de originalidad y 
aportaciones personales, conocimiento y correcta utilización de la bibliografía pertinente para 
justificar las propuestas de reflexión e innovación; incorporación de elementos de análisis 
didáctico, evaluación y gestión, así como la discusión competencial y curricular, y finalmente 
profundidad y originalidad en el autoanálisis de la práctica, incorporando técnicas que han 
desarrollado en el Máster. Para la evaluación comunicativa, valoramos: la fluidez, concreción, 
claridad expositiva y expresiva, así como buena integración de las TIC en la defensa oral ante 
la Comisión Evaluadora. 

El trabajo final TFM se constituye en tarea en cuanto se hace una reflexión diferida que 
se ayuda de criterios teóricos de calidad. En el final común a los dos ciclos en donde sugerimos 
a los futuros docentes que en su análisis consideren responder a preguntas como las siguientes: 
(a) ¿He enseñado unas matemáticas de calidad? ¿Se puede mejorar esta calidad? ¿Cómo? (b) 
¿Los alumnos podían aprender con las actividades propuestas? ¿Han aprendido? ¿Por qué 
no? (c) ¿Se podría mejorar la gestión de la clase? (d) ¿Usé los recursos adecuados? ¿El tiempo 
estuvo bien gestionado? (e) ¿Cómo se ha considerado una perspectiva ecológica en las 
condiciones generales del trabajo? 

Resultados 
El diseño base del ciclo de formación se implementó en los meses de Marzo- Mayo de 

2014. El análisis de algunas trayectorias de aprendizaje que hemos empezado a observar nos ha 
permitido constatar mejoras en el desarrollo de la competencia: aprender a formar en ciudadanía 
a través de las matemáticas. (Vanegas, 2013). El análisis de las prácticas desarrolladas en la 
implementación de las tareas del ciclo de formación como experimento de enseñanza, nos ha 
permitido constatar que los avances en las prácticas de análisis didáctico, producen algunos 
cambios en la mirada de los futuros docentes frente la idoneidad ecológica, en cuanto 
consideran aspectos de la formación matemática escolar relacionados con la ciudadanía 
(Vanegas, Giménez, Font y Diez 2014). E incorporan elementos de evaluación. 

Para la mirada pormenorizada, se decide como forma de análisis para contrastar si el 
diseño implementado, la mirada descriptiva de evidencias de un estudiante, que llamaremos 
estudiante 3, como ejemplo de un análisis pormenorizado que se realizará con todos. Esta 
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decisión se hace aquí también por lo exploratorio de este análisis que está en curso, la cantidad 
de información que se está gestionando, y el poco espacio de este documento. 

Al observar la trayectoria de aprendizaje de dicho estudiante, vemos que reconoce la 
importancia de hacer actividad matemática con proyección social a través de las matemáticas 
(ya en las tareas iniciales. Establece relaciones entre procesos y conexiones matemáticas en la 
tarea 4. Analiza las ausencias de lo ciudadano en ciertas prácticas, identifica que hay un buen 
trasfondo, pero debe mejorar el modo de trabajar, “para crear una opinión” Incorpora en su 
propia práctica una situación estadística en donde se analiza el valor social, pero como su 
unidad de práctica se realiza con el álgebra, le cuesta reconocer los elementos sociales en dicha 
unidad de aprendizaje escolar. Reconoce frustración en su práctica. Usa los criterios de 
idoneidad para reflexionar sobre su propia práctica y propone un instrumento que le permite 
valorar su progreso, que se basa en el hexágono que usualmente usamos para las 
calidades/idoneidades. 

Diversos estudiantes incorporan pensamiento crítico a distintos niveles. Por ejemplo, el 
estudiante 3, interpretamos que en su comentario, fomenta prácticas matemáticas que ayudan a la 
autonomía y planifica situaciones para hacer consciente al alumnado de rupturas en la 
construcción de las ideas matemáticas. Veamos lo que dice:”El tema tratado era próximo para 
ellos, así a nivel personal el artículo que usé numerosas referencias al fenómeno de la 
inmigración como para poder haber conseguido la conexión con otras materias. Además no se 
requerían conocimientos previos en estadística. Aún así, hubo una gran confusión por dos 
motivos: los alumnos propusieron correctamente que existían conceptos que yo no consideré 
como variables estadísticas y los alumnos sí y salieron variables de las que yo habría previsto. 
Por otro lado, cuando de hecho lo eran por el contexto (por ej. el número de hijos por mujer es 
una variable estadística, pero la media también)” (E3) 

En este y otros escritos vemos que en general, los futuros profesores integran el discurso 
de la perspectiva crítica pero no parecen incorporar la idea de transformación global. En los 
análisis se translucen transformaciones superficiales, en las que reconocen problemas sociales, 
pero no explicitan su interés por transformarlos. 

Se observaron sobre todo tres maneras de utilizar los criterios de idoneidad para llegar a 
una valoración global de la unidad didáctica implementada. Un primer conjunto de estudiantes 
hizo una valoración global de toda su unidad didáctica criterio por criterio. Un segundo 
conjunto realizó una valoración, criterio por criterio, a cada una de las sesiones de clase 
impartidas y después una valoración, criterio por criterio de todas las sesiones impartidas. Un 
tercer grupo dividió su unidad didáctica en bloques y primero realizó una valoración, criterio 
por criterio, del bloque y después una valoración, criterio por criterio de toda la unidad. 

Con respecto a la ciudadanía crítica, conjeturamos que el futuro docente considera que las 
matemáticas le ofrece oportunidades y herramientas potentes para interpretar fenómenos, y … 
me hace pensar en la necesidad de contemplar elementos de la historia en el caso de algunos 
temas que es difícil contextualizar. En otros temas es más fácil, como el análisis de situaciones 
como desastres naturales, o la vivienda, o la alimentación. 

Respecto la idoneidad interaccional en particular, observamos que uno de los elementos 
que aparecen es la intencionalidad respecto la motivación. “Pienso que debería haber intentado 
incrementar la interacción y el diálogo con los estudiantes… Por supuesto, motive en la clase, 
pero desafortunadamente, no conseguí motivarlos hacia el algebra” (E3) 
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Conclusiones y perspectivas 
El trabajo realizado ha permitido definir unos niveles de adquisición de la competencia 

profesional de aprender a formar en ciudadanía a través de las matemáticas, que nos han 
permitido interpretar niveles en el desarrollo de los estudiantes en términos de evaluación. 

A partir de las producciones de los estudiantes podemos concluir que prácticamente todos 
reconocen la importancia del uso de criterios de calidad para el análisis de la propia práctica y se 
muestra en que los han utilizado como herramientas para organizar la valoración de su propia 
práctica sin que se les hubiera obligado a hacerlo. Estas valoraciones les han permitido 
reconocer, entre otros aspectos, aquellos que son susceptibles de mejora en sus acciones como 
futuros profesores y de manera global también ha posibilitado que reconozcan problemáticas 
propias de su contexto profesional, lo cual es un buen punto de partida para el desarrollo de su 
competencia investigadora y de aprendizaje profesional a lo largo de su vida. El uso de criterios 
de idoneidad han permitido visibilizar de forma exploratoria inicial algunos vínculos entre 
análisis didáctico y ciudadanía: justificaciones en la selección del contenido, potencias y límites 
del contexto y valor de los planteamientos realistas o no, valor de lo interaccional y normativo, 
valor de la representatividad, conexionismo, etc. Para representar la valoración global que 
hacían de su práctica los futuros docentes, usaron a menudo un esquema en forma de hexágono 
que se les había propuesto a lo largo del ciclo formativo. A partir de ello, se construye el 
polígono irregular que representa las idoneidades parciales que el estudiante considera que ha 
conseguido. En este caso, la estudiante muestra no haber incidido bastante en lo cognitivo, lo 
interaccional, lo emocional y lo ecológico. 

Con respecto al análisis didáctico, se habla de lo importante de poder aumentar la calidad 
matemática, pero difícilmente hemos visto comentarios sobre la incidencia conceptual de las 
herramientas para ver el impacto social de ciertos modelos matemáticos por ejemplo. El uso de 
las TIC no se relaciona claramente con la construcción de ciudadanía. El análisis reflexivo 
realizado es bien valorado en general en la práctica final. Ya finalizado el período de instrucción 
durante la formación, las valoraciones de los futuros profesores se concentran en lo actuativo. 
Esto es bastante lógico, ya que además de haberse estrenado en la docencia en un aula real 
durante la realización del Prácticum II, han podido ser críticos de su actuar y con ello también 
han adquirido experiencia que les permiten realizar valoraciones, pero esta vez de si mismos. 

En las observaciones realizadas, podemos afirmar que los futuros profesores integran 
el discurso de la perspectiva crítica, pero no parecen incorporar la idea de transformación 
global y un cierto compromiso para llevarla a cabo. En realidad, en los análisis se 
traslucen transformaciones superficiales, en el sentido que se reconoce el valor de las 
matemáticas para entender problemas sociales, pero no muestran el objetivo explícito de 
transformarlos, y una mayoría de los futuros docentes parecen tener posiciones de 
mantener el status del profesor que no cambia su forma de hacer. Ese es un reto, y nos 
refuerza la idea de que determinado tipo de actitudes profesionales necesitan más tiempo 
para el cambio. 
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Resumo
O presente trabalho objetiva relatar a concepção de alunos sobre a presença de
estagiários na disciplina de matemática e a relevância disso para o estagiário, quando
uma nova situação de estágio tem início. Este relato decorre da prática docente
reflexiva com os dados coletados com os alunos no decorrer do estágio de docência
vivenciado no estágio do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Campo Novo do
Parecis. O estágio ocorreu em duas turmas do 2º ano do Ensino Médio, de uma
escola da rede estadual do município. Com essa vivência, foi possível perceber que
ser professor não é uma tarefa tão simples, requer bastante determinação e estudo,
que os alunos pensam diferente e têm formas de aprendizagem diversas. Por isso a
autoavaliação e a avaliação dos alunos sobre a prática são importantes no processo de
aprendizagem do constituir-se docente.
Palavras chave: estágio supervisionado; formação inicial; prática reflexiva;
aprendizagem matemática; constituir-se docente.

Introdução
A prática docente no estágio supervisionado é momento privilegiado para o licenciando

estabelecer relações entre a teoria estudada ao longo do curso e o contexto real de uma sala de
aula. É quando se defronta com o desafio de unir prática e teoria.

Pimenta (2009) pontua que a formação inicial só pode se dar a partir da aquisição da
experiência dos formados, ao tomarem a prática existente como referência para sua formação e
aprenderem a refletir sobre ela.

A primeira situação experienciada foi através da participação no Programa de Iniciação à
Docência (PIBID), no período de 2012-2013, propiciado aos licenciandos do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT). O estudo da experiência é potencial
para elevar a qualidade da prática escolar e, por conseguinte, a qualidade da teoria. É o
entendimento da dependência da teoria em relação à prática, já que esta lhe é anterior. É o estudo
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e a investigação sistemática da própria prática com a contribuição da teoria, conforme elucida
Pimenta (1996).

E, em consequência da participação no subprojeto Matemática do PIBID, quando em
situação de estágio, também assumiu-se a pesquisa como princípio educativo, buscando conhecer
diretamente e por meio de coleta de dados a realidade escolar.

No processo reflexivo, faz-se necessário compreender as realidades escolares,
instrumentalizando-se através da pesquisa. Assim, ao assumir a pesquisa como princípio
formativo na docência, buscou-se conhecer diretamente e por meio de coleta de dados a
realidade escolar.

Nóvoa (1992), ao propor a formação crítico-reflexiva, apresenta-a como aquela que
fornece aos professores os meios para um pensamento autônomo e que facilite o processo de
formação autoparticipada. E esta formação docente depende de três processos: desenvolvimento
pessoal, profissional e organizacional.

O processo de desenvolvimento pessoal implica valorizar o trabalho crítico-reflexivo sobre
as práticas realizadas e sobre as experiências que compartilha. E é nesta perspectiva que esta
vivência de estágio foi analisada.

Por isto, as reflexões deste trabalho objetivam relatar a concepção de alunos sobre a
presença de estagiários na disciplina de matemática e que relevância estas concepções tiveram
para a estagiária, no decorrer do seu estágio.
O estágio supervisionado da Licenciatura em Matemática do IFMT - Campus Campo Novo

do Parecis
O estágio curricular supervisionado é elemento constituinte do currículo do curso, regido

nos termos da lei. É definido como um processo de aprendizagem profissional que deve integrar
o conhecimento adquirido pelo aluno em sala de aula à prática profissional e o estimular ao
reconhecimento de habilidades e competências adquiridas em situações reais de vida e trabalho.

Entre os objetivos do estágio, expressos em regulamento próprio, está a intenção de
oferecer condições concretas de investigação, análise, interpretação e intervenção com a
realidade, ao proporcionar ao aluno a oportunidade de aplicar seus conhecimentos acadêmicos
em situações de prática profissional efetiva, criando a possibilidade de exercitar suas habilidades,
de integrar-se ao campo profissional, ampliar sua formação teórica, na prática e possibilitar sua
atuação e reflexão profissional, em experiência significativa.

O estágio supervisionado, de natureza obrigatória, está articulado, na matriz curricular,
através das disciplinas: Estágio de Prática Pedagógica 1 (EPP 1), Estágio de Prática Pedagógica
2 (EPP 2), Estágio de Prática Pedagógica 3 (EPP 3) e Estágio de Prática Pedagógica 4 (EPP 4).

A cada semestre, são 50 horas de estágio nas escolas públicas do município. Todavia, as
atividades desenvolvidas são específicas e diversas. Em EPP 1, há observação e monitoria em
turmas dos anos finais do Ensino Fundamental; e, como continuação, em EPP 2, há o efetivo
exercício de docência nestas mesmas turmas. Já em EPP 3, é realizada monitoria e docência em
turmas do Ensino Médio. E, em EPP 4, a monitoria e a docência ocorrem nas diferentes
modalidades de ensino: educação profissional, de jovens e adultos, especial ou indígena.
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Neste contexto, busca-se através deste relato socializar as reflexões decorrentes da vivência
em EPP 3, no primeiro semestre de 2014, em duas turmas de 2º ano do Ensino Médio da Escola
Estadual Madre Tarcila, em Campo Novo do Parecis/MT.

O contexto da pesquisa
Antes de iniciar o estágio no Ensino Médio, aplicou-se um questionário para investigar

quais as concepções dos alunos sobre o ensino de matemática, suas facilidades e dificuldades
com esta disciplina e o ensino realizado por estagiários.

A turma A era composta por 30 alunos adolescentes. Já a turma B, era composta por 33
alunos. Todos responderam os questionários (inicial e final).

A visão que eles apresentaram sobre o ensino de matemática foi positiva, afirmaram gostar
da disciplina e da professora regente. Os alunos pediram mais tempo de aula para a matéria, e
acham que a matemática é essencial para a formação do raciocínio e para suas vidas. A turma B
possui um grande número de alunos com dependência nesta disciplina (12 alunos).

Quando questionados sobre como melhor aprendem Matemática, a forma mais citada foi
quando o professor fala, conforme gráficos 1, 2 e 3 que seguem:

Gráfico 1. Melhor forma de aprendizagem da Matemática no 2º A.

Gráfico 2 . Melhor forma de aprendizagem da Matemática no 2º B.
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Gráfico 3. Síntese das turmas quanto a melhor forma de aprendizagem da Matemática.

Isto fez refletir sobre a necessidade de adequar a fala e as explicações para melhor
propiciar a aprendizagem deles. As sugestões que deram para melhorar o ensino e sua
aprendizagem nas aulas de matemática foram: mais exemplos, mais exercícios, mais explicação,
aumentar o tempo das aulas, exercícios mais interessantes, mais colaboração da turma, jogos de
raciocínio lógico, promover gincanas.

A partir daí, foi questionado sobre a inserção de estagiários na disciplina de Matemática.
Ao poderem expressar sua opinião afetiva, quanto a gostar ou não de estagiários, os dados foram
significativos, denotando que as experiências com outros estagiários não foi tão exitosa,
conforme gráfico 4:

Gráfico 4. Apreciação quanto à presença de estagiários de Matemática.

Como a questão solicitava justificativa, a maioria que aprova a presença de estagiários
justificou que era porque com eles tinham expectativas de novos aprendizados, ter outro perfil de
professor, vivenciarem outra forma de ensinar, conhecerem novos “professores” que logo estarão
atuando na profissão. Mas os que responderam não argumentaram que os estagiários não
explicavam bem, que a explicação era diferente da professora e seus rendimentos sempre caiam,
decorrentes de experiências com outros estagiários.

Após análise destes dados é que o estágio teve início, buscando atender às expectativas dos
alunos, com o cuidado pedagógico de realizar um trabalho diferenciado, específico a cada turma.

Quanto à metodologia durante o estágio, foi adotada a aula expositiva, com muita
resolução de exercícios, enfatizando os procedimentos matemáticos. Houve a preocupação com a
gradualidade e sequenciação do conteúdo, que foi apresentado a partir dos saberes que eles já
possuíam para gradativamente inserir novos conceitos, complexificando-o no decorrer das aulas.

Mas, também, primou-se por garantir um constante espaço de diálogo, provocando a
participação dos alunos. Por isso, assumiu-se um relacionamento cordial, tentando motivar os

��

�

�


�

�	

��

�
�

�

�

�

�

��

��

	�

Pela fala do
professor

Pela escrita do
professor no

quadro

Tendo
exercícios

modelo

Quando estuda
sozinho, fora

da escola

Quando faz
muitos

exercícios

2º A
2º B

	�

��

��

�

��

	�


�

Sim Não

2º A

2º B



As concepções dos alunos de ensino médio e suas implicações... 78

Comunicación XIV CIAEM-IACME, Chiapas, México, 2015.

alunos, perguntando ou valorizando suas dúvidas, preocupando-se com sua aprendizagem –
identificar se o aluno tinha condições para aprender o que estava sendo ensinado e resolver
exercícios adequados ao nível das turmas.

Na turma B, buscando uma maior interação, numa aula receberam jogos de raciocínio
lógico para resolverem. Foi possível perceber o interesse e a motivação dos alunos, ao
experienciarem uma aula diferencia, com uma matemática diferente da rotina da sala.

Quanto à forma de avaliação, houve uso de provas escritas, tarefas e trabalhos. Sendo que a
estagiária foi auxiliada e orientada pela professora regente das turmas para a elaboração dos
instrumentos avaliativos.

E, ao findar o estágio, um novo questionário foi aplicado às turmas, para avaliar suas
percepções sobre prática docente da estagiária e sua aprendizagem (vide gráficos 5 e 6).

Gráfico 5. Avaliação do desempenho da estagiária.

Gráfico 6. Avaliação da metodologia adotada pela estagiária.

Sobre a prática docente da estagiária, eles avaliaram positivamente elogiando o trabalho e
enfatizando que conseguiram entender a matéria e a explicação, contribuindo com seu
rendimento. É claro que também houve crítica e insatisfação de alguns alunos. As críticas foram
pela forma de explicação (fala muita rápida) e perfil (estagiária muito jovem). Observe os
quadros abaixo:
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Quadro 1
Apreço às aulas ministradas pela estagiária.

2º A 2º B

Gostaram

Explicação;
Problemas;
Atividades em grupo;
Prova com consulta;
Questões envolvidas com o cotidiano;
Criatividade;
Atenção aos alunos.

Explicação;
Interação;
Conteúdo;
Revisão antes da prova;
Aulas de Reforço;
Dinâmica antes da prova; Atenção aos
alunos.

Quadro 2
Desapreço às aulas ministradas pela estagiária.

2º A 2º B

Não gostaram
Bagunça dos alunos;
Explicação – fala muito rápida;
Exercícios muito complicados;
Término do estágio.

Nível de tarefas;
Falta de respeito com a
estagiária;
Explicação muito rápida;
Pouco tempo para fazer a
prova;
Estagiária muito jovem.

Quanto a aprendizagem, a maioria assumiu que só não aprendeu mais porque faltou mais
atenção e colaboração da turma.

Por fim, para contribuir no processo reflexivo da ação docente, ao serem solicitados a
avaliarem a metodologia desenvolvida no estágio, em ambas as turmas declararam que a
dispersão dos alunos foi o que mais atrapalhou a docência da estagiária e que faltou empenho de
alguns alunos, como mostram os gráficos 7 e 8:

Gráfico 7. Obstáculos do trabalho da estagiária segundo a turma 2º A.
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Gráfico 8. Obstáculos do trabalho da estagiária segundo a turma 2º B.

Percebe-se que os alunos gostaram da prática de estágio realizada e a forma como ocorreu
a interação com eles. Ressaltaram a grande ajuda das aulas de reforço e também deixaram
sugestões para melhoria da postura, ou seja, de como ser mais rígida e ter mais autoridade, de
como melhorar a forma de explicar e a adequação dos tempos das avaliações. Destaca-se ainda a
expectativa dos alunos quanto ao futuro desempenho docente da estagiária – que será uma
grande profissional

Considerações Finais
O Estágio de Prática Pedagógica 3 foi um período onde efetivou-se a docência no ensino

Médio, exigindo o emprego tanto dos conceitos teóricos quanto os práticos estudados no curso,
na busca da prática docente crítica e reflexiva.

Realmente o estágio foi um ponto bastante positivo, proporcionado uma vivência no
cotidiano escolar, conhecendo a realidade da sala de aula. Ao lecionar, foi possível ver que é
difícil prender a atenção de adolescentes, por dispersarem-se facilmente e em alguns casos, pelo
desinteresse e descomprometimento com os estudos.

Também ocorreram dificuldades no processo de ensino, como: transposição didática,
encontrar alternativas metodológicas diferentes, necessidade de maior tempo de preparo e estudo
dos conteúdos. E isto foi ratificado pelos alunos, na avaliação final, ao sugerirem melhoria na
forma de explicar e de abordar os conteúdos.

Mas, também houve aprendizados e avanços. Em comparação com suas outras
experiências com estagiários, as turmas avaliaram que desta vez os conteúdos foram bem
explicados, respeitando o ritmo deles.

Como conquista, cabe destacar que a experiência de garantir a participação e a voz dos
alunos sobre a prática docente vivenciada no estágio gerou imenso aprendizado, possibilitando a
prática reflexiva.

Ser professor não é uma tarefa simples e requer bastante determinação e estudo. É
necessária a reflexão, a autoavaliação, conhecer o perfil da turma, e, sem dúvida, ouvir mais os
alunos. Neste sentido, a avaliação dos alunos sobre a nossa prática é muito importante no
processo de aprendizagem do fazer docente.

No estágio é época de aprendizado e de escolhas na construção da identidade docente. E a
vivência deste estágio foi profícua: superação de dificuldades, maior dedicação e estudo,
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aprender a adequar o planejamento ao perfil da turma e maior compreensão da profissão
escolhida e da prática docente. Espera-se, pois, com muita expectativa o próximo estágio.
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Resumen
Una de las cuestiones que los futuros profesores chilenos sostienen sobre sus
formadores es la falta de coherencia entre las prácticas instruccionales de estos y las
formas en que se pretende que ellos enseñen matemáticas en la escuela. A partir de
aquí, nos preguntamos cómo caracterizar la Coherencia Instruccional de los
formadores, y en particular la manera en que los estudiantes la perciben. Realizando
un cuestionario a estudiantes para profesor de 2 universidades chilenas, centrado en
los modelos de enseñanza que estos tienen, en la relevancia de replicar determinadas
prácticas instruccionales en el aula escolar, y en los tipos de modelamiento
observados en sus formadores, hemos podido determinar que la coherencia se percibe
en términos de observar en las practicas de los formadores las características del
modelo de enseñanza que ellos tienen.
Palabras clave: Formador de profesores, educación matemática, coherencia
instruccional, profesor de matemáticas.

Introducción
En Chile, los informes de evaluaciones internacionales, tanto de la política educativa

chilena (OCDE, 2004) como de calidad docente (TEDS-M: Ávalos y Matus, 2010), han hecho
ver que la formación pedagógica y disciplinaria de los profesores recién egresados y en ejercicio
en el país es insuficiente para un desempeño de calidad. Aun habiendo importantes esfuerzos
para el mejoramiento de la Formación Inicial Docente, no se ha llegado a indagar en los procesos
formativos de los profesores al interior del aula universitaria (la llamada “caja negra”)
(Domínguez y Meckes, 2011; OCDE y Banco Mundial, 2009; Sotomayor y Gysling, 2011).
Además, y pese la relevancia del formador de profesores en este proceso formativo, en Chile la
investigación relativa a este actor es menor que la dedicada a los estudiantes para profesor
(Cisternas, 2011). Ahondar en este tipo de investigación contribuiría a comprender un aspecto
que consideramos clave en la formación inicial: el estudio de las prácticas instruccionales del
formador de profesores y la percepción de los estudiantes para profesor sobre la coherencia entre
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el discurso del formador y dichas prácticas. De hecho, la falta de coherencia ha sido citada por
los estudiantes en informes ministeriales sobre la calidad de la formación inicial (Mineduc,
2005).

El formador de profesores de matemática es aquella persona que, en contextos de
formación inicial o permanente, tiene como tarea ayudar a los profesores a desarrollar y mejorar
la enseñanza de las matemáticas (Jaworski, 2008), siendo a la vez aprendices y facilitadores de
aprendizaje (Zaslavsky, 2009). En este sentido, en Rojas y Deulofeu (2013) se observó que las
prácticas instruccionales del formador, tanto a nivel de las actividades matemático-didácticas que
diseña e implementa como a nivel de la gestión de las mismas en el aula universitaria, y la
construcción de los modelos de enseñanza de los futuros profesores, mantienen una fuerte
interrelación. De este proceso formativo, al menos se esperarían dos aspectos a construir: por una
parte, que el cuerpo de formadores ofreciera a los futuros profesores oportunidades de aprender
matemáticas tal como se espera que sus alumnos la aprendan (transferencia de modelo didáctico)
(Chapman, 2008; Deulofeu, Figueiras y Pujol, 2011; Gómez-Chacón, 2005), generando así
procesos de modelación de la práctica de enseñanza y, por otra, que el formador planteara
actividades que fueran oportunidades de aprender a enseñar matemáticas, en el sentido de
planificar la enseñanza, analizar la gestión a través de episodios de aula, y trabajar a partir de
realizaciones de alumnos de secundaria, estableciendo una fuerte relación teoría-práctica (Boyd
et al., 2009; Gellert, 2005).

Los diversos tipos de actividades didáctico-matemáticas que realiza el formador, tales
como resolución de problemas matemáticos, diseño de secuencias de enseñanza, estudio y
reflexión de la práctica, lecturas de referentes teóricos, entre otros (Watson y Mason, 2007),
tienen una alta influencia en la formación de los profesores. El propósito general de éstas, en
términos de diseño e implementación, es permitirles a los estudiantes para profesor construir el
conocimiento necesario para enseñar matemáticas en la escuela, incluyendo lo relativo a la toma
de decisiones emergentes. Una parte importante del desarrollo de estas actividades depende de
cómo el formador las gestiona, es decir, de las maneras en que el formador las usa para mostrar
los enfoques didáctico-matemáticos subyacentes (Zaslavsky, 2007). Por otra parte, las
actividades didáctico-matemáticos no sólo son los medios y el contenido por el cual se facilita el
aprendizaje de los estudiantes, sino que a través de una reflexión sobre su diseño,
implementación y modificación, llegan a ser los medios de aprendizaje del propio formador
(Zaslavsky, 2009). Por ello, el proceso por el cual el formador llega a establecer y construir
“buenas” actividades, es decir, aquellas para las cuales la experiencia derivada de la actividad
productiva consecuente informa a la práctica futura de los profesores (Zaslavsky, 2007), es
recursivo, requiere de reflexiones sobre la práctica de enseñanza, y mucho tiempo para llegar a
establecerse.

El alineamiento entre los modelos teóricos y didácticos del formador, y la práctica
instruccional que lleva a cabo en el aula universitaria, permitiría conocer cómo los formadores
pueden llegar a ser modelos para los futuros profesores, entendiendo modelamiento como la
práctica desplegada intencionadamente con el propósito que el futuro profesor logre
determinados aprendizajes (Lunenberg, Korthagen & Swennen, 2007). Por lo tanto, un formador
mostrará Coherencia Instruccional cuando en sus prácticas modele las acciones didáctico-
matemáticas que espera que los estudiantes para profesor adquieran.
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Pregunta de Investigación
Al abordar la coherencia instruccional como un elemento clave en la formación de

profesores, dado que esta ayudaría a construir los modelos de enseñanza aprendizaje del futuro
profesor, la investigación de la cual esta comunicación es parte se rige por una pregunta
fundamental: ¿Cuáles son las características de las prácticas instruccionales del formador de
profesores que permiten que éstas se consideren como coherentes por parte de los estudiantes?
Para ello nos preguntamos por la relación entre las oportunidades de aprendizaje que otorga el
formador y las actitudes profesionales que se espera construyan los futuros profesores, así como
por cuáles son los fundamentos que tiene el formador para desarrollar determinas actividades
didáctico-matemáticas en el aula universitaria. En particular, en esta comunicación ahondamos
en las percepciones de los estudiantes respecto de la coherencia mostrada por sus formadores que
pueden ser útiles como elementos de reflexión.

Metodología
Para abordar el estudio de las percepciones de los estudiantes sobre la coherencia

instruccional de sus formadores, se invitó a participar a estudiantes y formadores pertenecientes a
programas de formación de profesores de matemática de niveles secundarios de universidades
chilenas. Las universidades, para ser seleccionadas, debían cumplir con los siguientes requisitos:
(a) 4 o más años de acreditación del programa de formación1, (b) puntaje de corte de la prueba de
ingreso a la universidad, en el área de matemática, mayor a 550 puntos en los últimos 4 años de
admisión2, (c) 14 o más cursos de matemática y 3 o más cursos de didáctica/metodología en el
curriculum del programa respecto del total de cursos. Esto valores fueron establecidos después
de analizar los correspondientes a los 36 programas de educación secundaria, ya que se requería
establecer un nivel mínimo de calidad según los parámetros usados en el contexto nacional. En
particular, los cursos seleccionados en que participaban estudiantes y formadores fueron los
correspondientes a los enmarcados en la línea didáctica o metodológica, ya que es en ellos donde
se profundiza el conocimiento y aprendizaje para la enseñanza de las matemáticas, independiente
de su nominación formal en cada uno de los programas de formación.
Cuestionario

El instrumento que busca medir las percepciones que tienen los estudiantes sobre la
coherencia instruccional de sus formadores consta de tres partes. La primera de ellas rescata
algunos datos generales sobre su trayectoria académica en el programa de formación en el que
están insertos: cantidad y tipos de cursos realizados y percepción de preparación para enseñar los
distintos contenidos curriculares en los diferentes niveles educativos. La segunda parte del
cuestionario está centrada en sus concepciones y creencias sobre las características principales de
la actividad matemática escolar. Para ello se diseñaron preguntas abiertas que indagan en cómo
enseñarían un determinado tópico matemático, y una escala dicotómica en la cual se presentan
diversas estrategias o metodologías que considerarían necesarias para que los alumnos escolares
generen conocimiento matemático. Los 16 indicadores utilizados responden a dos marcos de
referencia, a saber: cómo se produce la matemática y cómo se debe enseñar. A su vez, estos se
desglosaron en 5 dimensiones: matemática, estadística, psicológica cognitiva, socio-cultural y

1 En Chile, las acreditaciones de calidad a universidades y programas de formación son otorgadas por la
Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
2 En Chile, el ingreso a la universidad se realiza a través de un examen nacional (Prueba de Selección
universitaria: PSU), el cual otorga un puntaje de postulación a los estudiantes que lo rinden.
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hermenéutica. Las primeras dos dimensiones se enmarcan en las acciones del pensamiento
matemático y estadístico, la dimensión Piscologica – Cognitiva se enmarca en las teorías
respecto de la enseñanza y aprendizaje de la matemática planteadas por Piaget, Vigostki,
Dehaene – Gingerenzer, Bruner, Ausubel, Van Hiele, entre otras. La dimensión Socio – Cultural
aborda las teorías de Freudental, Kilpatrick, Polya, Shoenfeld, la Socioepistemologia, la socio-
crítica, la Teoría de Situaciones Didácticas y la teoría de la Transposición Didáctica. La última
dimensión, Hermenéutica, responde a la forma de enseñar usada por el modelo de enseñanza
japonés. La tercera parte del cuestionario está centrado en el proceso de formación que han
tenido en su programa, a través de dos escalas. La primera de ellas consta de 19 indicadores que
abordan el marco de referencia referido a cómo se debe enseñar la matemática, en las últimas
tres dimensiones antes descritas. Dichos indicadores describen prácticas instruccionales posibles
de ser observadas en los cursos de tipo didáctico o metodológico. A los estudiantes se les
preguntaba por cuáles de estas prácticas creían ellos eran útiles de replicar en la escuela, con tal
de saber qué prácticas instruccionales están teniendo impacto en la construcción de sus modelos
de enseñanza-aprendizaje. Por último, la segunda escala está centrada en conocer el tipo de
modelamiento instruccional de sus formadores. Para ello se construyeron 19 indicadores sobre
los mismos marcos de referencia y dimensiones de la primera escala para esta parte del
cuestionario. Para cada uno de ellos se les pedía a los estudiantes clasificar el indicador según los
tipos de modelamiento descritos por Lunenberg, Korthagen y Swennen (2007), dándoles las
siguientes definiciones y ejemplos:

• Implicit Modelling: el formador aborda los conocimientos que un profesor debe saber para
enseñar matemática, pero no explicita que su actuar puede ser considera como una manera
de abordar el contenido. Por ejemplo, el profesor resuelve problemas, pero no explicita su
forma o estrategia para abordar el problema.

• Explicit Modelling: El formador aborda los conocimientos que un profesor debe saber para
enseñar matemática, explicitando y reflexionando sobre su actuar como una forma de
abordar los contenidos. El formador hace una metareflexión de las acciones que realizó en
la clase. Por ejemplo, el formador al resolver un problema, va explicando por qué hizo
cada paso.

• Transfer Modelling: El formador, luego de enseñar o abordar una actividad
matemática/didáctica, reflexiona sobre su actuar dando la oportunidad a sus estudiantes de
reflexionar sobre su propia forma de enseñar. Por ejemplo, después de reflexionar sobre las
estrategias utilizadas para resolver un problema, el formador da la oportunidad a los
estudiantes de pedagogía de discutir cómo implementarían dichas estrategias en el aula
escolar.

• Connecting Modelling: El formador, al ir realizando sus clases, va conectando su práctica o
sus actividades con teorías metodológicas o didácticas que podrían explicar su actuar o
bien la actividad que lleva a cabo. Por ejemplo, al resolver un problema, vincula con la
heurística de Polya.

Proceso Analítico
Se aplicó el instrumento a un total de 42 estudiantes para profesor proveniente de dos

universidades. Posteriormente se codificaron las partes II y III del cuestionario, las cuales
reportaremos en este artículo. La parte II, la correspondiente al modelo de enseñanza de los
estudiantes, se codificó de forma binaria, asignando 1 a la opción “Sí” y 0 a la opción “No”. Así,
se obtuvo para cada uno de los indicadores frecuencias absolutas. Para la parte III, en la primera
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escala, se codificó nuevamente de forma binaria estableciendo la opción “Util de replicar” como
1 y la opción “No útil de replicar” como 0. La segunda escala de la parte III se codificó de
manera binaria para cada uno de los modelos de instrucción, es decir, en primera instancia, se
identificó con un 1 al modelo implícito y al resto 0, en segunda instancia se identificó con 1 al
modelo explícito y al resto con 0, y así sucesivamente. De esta forma, se obtuvieron 4 escalas
dicotómicas, lo que permitió comparar y agrupar los indicadores para cada uno de los modelos.
Por último, para todas las escalas se realizó un test de normalidad, Shapiro – Wilk para cada una
de los indicadores (variables), lo que arrojó que ninguna de las variables estaba distribuida de
manera normal (p<0,05) de forma significativa.

Para analizar las diferentes escalas codificadas de forma binaria, se realizó un análisis por
conglomerados jerárquicos, a través del índice de Jaccard, el cual permite determinar la
homogeneidad que pueda existir entre dos indicadores, los cuales corresponden a cada una de las
características de los modelos de enseñanza de las matemáticas bajo los marcos que se han
establecido y descrito previamente. El índice I se define como I=a/(a+b-c), donde “a”
corresponde al número de estudiantes de para profesor que marcaron un cierto indicador A, “b”
corresponde al número de estudiantes que marcaron un cierto indicador B, y “c” corresponde al
número de estudiantes que marcaron ambos indicadores, A y B. Esta índice podrá tomar valores
entre 0 y 1, por lo que se puede reportar en porcentaje de semejanza. Además, al determinar un
par de indicadores semejantes, el método de comparación permite identificar a este primer par de
indicadores como uno solo, lo que posteriormente permite ir comparando con los demás,
generando conglomerados de indicadores jerarquizados.

Resultados
Para caracterizar la percepción de coherencia instruccional de los estudiantes consideramos

tres elementos clave: modelos de enseñanza que tienen los estudiantes, la utilidad de replicar las
prácticas instruccionales de sus formadores, y bajo qué tipo de modelamiento ellos observan
dichas prácticas.

Respecto de los modelos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas predominantes en
los estudiantes de pedagogía, al realizar el análisis por conglomerados jerárquicos, se
identificaron dos clúster con índices de homogeneidad Jaccard mayor al 70%. El primer clúster
presentó la siguiente agrupación de indicadores en las respuestas de los estudiantes para profesor,
al presentar la indicación “Para que un estudiante genere conocimiento matemático es
necesario:”

• Considerar las estructuras mentales de los estudiantes en cuanto a nivel de abstracción de
los conceptos.

• Considerar que el estudiante tiene un conocimiento y lo va a usar para comprender
conceptos.

• Considerar los aspectos socioculturales de los estudiantes para la actividad.
• Transformar el conocimiento matemático puro en conocimiento que pueda ser enseñado.
• Considerar la discusión entre los estudiantes para generar el concepto.
• Mostrar ejemplos y contraejemplos.
• Crear en el estudiante una representación del concepto.
• Presentar situaciones significativas para el estudiante.
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Este conjunto de indicadores da cuenta que los estudiantes consideran fuertemente los
conocimientos previos de los niños y niñas, tanto cognitivos como socioculturales. Esto nos
muestra una presencia de la dimensión social y cultural, y de la dimensión psicológica cognitiva
entre los elementos que caracterizan el modelo de los estudiantes de pedagogía para enseñar
matemática.

El segundo cluster concentro los siguientes indicadores: Plantear un problema para que el
conocimiento surja en respuesta a éste y Enfrentar al estudiante a una situación problemática,
los cuales se asocian a la resolución de problemas como estrategia para generar conocimiento.
Dichos indicadores se incluyen en la dimensión socio-cultural de las teorías de cómo se debe
enseñar la matemática, en particular se observa la Teoría de Situaciones Didácticas y la
concepción de Polya respecto de cómo se debiera aprender matemáticas respecto a la acción de
simular la actividad de un matemático.

Estos componentes del modelo de enseñanza de los estudiantes se confirman al observar
una descripción de cómo se debe enseñar la matemática escolar (preguntas abiertas).

¿CÓMO CREE QUE SE DEBE ENSEÑAR LA MATEMÁTICA ESCOLAR?
Se debe enseñar primeramente comprobando que se tienen los conocimientos y habilidades previas
al contenido que se induce pues el estudio de matemática es como una escalera en la que se
requieren bases sólidas. Dando fundamentos (demostraciones) componentes históricas, del
contexto en las que se descubre, construyendo los teoremas y fundamentando. Se debe enseñar
"haciendo", induciendo la creatividad, imaginación, cuestionando y revisando por casos. Lo
principal es hacer trabajar a los estudiantes

En el extracto, se observa la necesidad de “comprobar los conocimientos previos” y hacer
trabajar a los estudiantes en tareas donde se cuestione y discuta. Si bien se observan elementos
socioepistemólogicos en las descripciones, en los indicadores esto no se relaciona con el
conjunto de conglomerados.

Respecto de las acciones observadas en la instrucción de los formadores que los
estudiantes consideran útiles de replicar en la escuela, aparecen aquellos que justamente son
parte o caracterizan su modelo de enseñanza. En particular, se observaron los siguientes
conglomerados con un coeficiente de Jaccard mayor al 75% de homogeneidad.

Conglomerado 1: Aspectos útiles de replicar en la escuela

• La forma en que se resolvieron problemas matemáticos
• La forma en que se hizo participar a los estudiantes.
• La forma en que se generaron discusiones en torno a las actividades de aprendizaje

matemático.
• La forma en que se hizo razonar a los estudiantes
• La forma en que se abordaron las actividades  didácticas y/o matemáticas complejas

(desglosar, dar ejemplos y contra-ejemplos, usar analogías, etc.)
Conglomerado 2

• La forma en que se verificó la comprensión de los estudiantes.
• La forma en que se usó la teoría didáctica de las matemáticas.
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Ambos conglomerados son parte de la dimensión social y cultural de cómo se enseña la
matemática, lo que se intersecta con los elementos que caracterizan al modelo de enseñanza de
los estudiantes. Es interesante observar, que si bien los indicadores piden a los estudiantes
reflexionar sobre los aspectos en el que hacer del formador, la forma de llevar cabo las acciones
en la sala de clases por una parte y la acción “matemático-pedagógica” por otra, es precisamente
la “forma” de la acción matemático-pedagógica la que es importante a la hora de generar
impacto en los conocimientos en los estudiantes para profesor.

Por último, respecto de las formas de modelamiento observadas por los estudiantes, sólo el
modelo de transferencia mostró relaciones con los indicadores en los conglomerados que
caracterizan el modelo de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes. Si bien
el coeficiente de Jaccard fue menor a los de las clasificaciones anteriores, en ninguno de los
conglomerados del modelo de transferencia fue menor al 45%.

Conglomerado 1:

• Identificar los errores matemáticos de los estudiantes.
• Abordar los errores matemáticos de los estudiantes.

Conglomerado 2:

• Hacer razonar a los estudiantes
• Hacer participar a estudiantes

Conglomerado 3

• Generar discusiones en torno a actividades de aprendizaje matemático.
• Verificar la comprensión de los estudiantes.
• Motivar o involucrar a los estudiantes en las tareas o actividades de clase.

Como se observa, nuevamente los tres conglomerados pertenecen tanto a la dimensión
social y cultural como a la Psicologica-Cognitiva. Por otra parte, es interesante destacar que los
aspectos o acciones relacionadas a la evaluación, tales como retroalimentar el trabajo de los
estudiantes, se observó con 50% de homogeneidad pero en el modelo implícito del formador.

Conclusiones
Al comparar las dimensiones modelos de enseñanza de los estudiantes, utilidad de replicar

las prácticas instruccionales de los formadores, y el tipo de modelamiento observado, se aprecian
relaciones fuertes en tres sentidos. En primer lugar, al comparar los modelos de enseñanza de los
estudiantes con la utilidad de replicar ciertas prácticas instruccionales, se observa que aquellas
que se consideran útiles obedecen a las mismas dimensiones que caracterizan los modelos de
enseñanza, las que corresponden a aspectos relativos a las teorías socio culturales y psicológicas
cognitivas en educación matemática. En segundo lugar, al comparar los modelos de enseñanza
con los tipos de modelamiento observados en las prácticas instruccionales, los estudiantes
manifiestan las mismas características (indicadores) que caracterizan su modelo de enseñanza,
solo en un tipo de modelamiento específico: modelo de transferencia. Esto implica que los
estudiantes observan características de su modelo de enseñanza cuando el formador conecta las
prácticas instruccionales con la realidad escolar. En tercer lugar, al comparar la utilidad de
replicar determinadas prácticas instruccionales con el tipo de modelamiento mostrado por el
formador, se observa que aquellas que son útiles de replicar son precisamente aquellas que se
agrupan bajo el modelo de transferencia.
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Estas relaciones nos llevan a sostener que cuando el formador gestiona su clase de manera
tal que relaciona sus acciones didáctico-matemáticas con el aula escolar, el estudiante considera
relevantes dichas acciones, por que son justamente aquellas que son parte de su modelo de
enseñanza. En términos de coherencia instruccional percibida, los estudiantes consideran
coherentes a sus formadores cuando estos evidencian es su práctica su modelo de enseñanza.
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Resumo 
O uso de computadores nas escolas e universidades tem se mostrado muito 
importante. Usado como recurso didático, o computador torna-se cada vez mais 
presente no ensino e aprendizagem. Assim, o presente artigo faz parte de uma 
coletânea de assuntos em Matemática na forma de módulos aplicados no Laboratório 
GeoGebra (LABGG), criado por Nascimento em 2012 para servir de ferramenta de 
apoio para os profesores, que é aplicação do software livre GeoGebra sob uma 
abordagem construtivista no processo de possibilidades de estudo e aprendizagem da 
Matemática, Física e Estatística. O estudo do artigo denominado módulo NEF.M904 
trata-se da quarta avaliação de possibilidades de estudo e pesquisas em matemática 
aplicada no 9º ano do ensino fundamental 2 ou básico, no tocante as noções inicias 
para o entendimento e da função Afim, explorando e problematizando através dos 
recursos do LABGG, sendo por escrita (comandos) ou/e graficamente, bem como 
simuladores desenvolvidos pelo autor. 

Palavras chaves: educação, matemática, tecnología e matemática, Coletânea 
LABGG, formação, GeoGebra. 

Introdução 
O uso de recursos tecnológicos digitais ou tecnologias digitais interativas (TDI) no 

contexto escolar constitui uma linha de trabalho que necessita se fortalecer na medida em que há 
uma considerável distância entre os avanços tecnológicos na produção de softwares educacionais 
livres ou proprietários e a aceitação, compreensão e utilizações desses recursos nas aulas pelos 
professores. 

Santos (2007) afirma que apesar das tecnologias digitais se mostrarem influenciadoras às 
mudanças e transformações em âmbito educacional, suas utilizações nas aulas não correspondem 
ao que se espera. Em face da assertiva, a escola se ver diante da necessidade de redescobrir o seu 
papel social e pedagógico como unidade significativa no processo de crescimento e 
desenvolvimento da concepção de competência para a formação dos indivíduos que estão 
integrados a si. Omitir que o sistema educacional brasileiro se encontra em meio a uma 
expressiva crise torna-se impossível em face dos indicadores de rendimento escolar expresso 
pelo MEC/Inep (Brasil, 2010).  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN para o Ensino Fundamental e Médio 
expressam a importância dos recursos tecnológicos para a educação com vistas à melhoria da 
qualidade do ensino aprendizagem. Destacam que a informática na educação “permite criar 
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ambientes de aprendizagem que fazem sugerir novas formas de pensar e aprender” (Brasil, 1998, 
pp. 147). 

Não só na Educação Básica, mas também no Ensino Superior o computador deve ser usado 
como instrumento de trabalho, como destacam as Diretrizes Curriculares para o Curso de 
Matemática,  

[...] Desde o início do curso o bacharelando deve adquirir familiaridade com o uso do 
computador como instrumento de trabalho, incentivando-se sua utilização para formulação e 
solução de problemas. [...] Desde o início do curso o licenciando deve adquirir familiaridade 
com o uso do computador como instrumento de trabalho, incentivando-se sua utilização para 
o ensino de matemática, em especial para a formulação e solução de problemas. É 
importante também a familiarização do licenciando, ao longo do curso, com outras 
tecnologias que possam contribuir para o ensino de Matemática [...]. (Brasil, 2001, pp.5-6). 

O link entre a teoria e a prática quando implantado de forma agradável e estimulante causa 
ao aluno o senso de curiosidade e, por via de consequência, o senso de pesquisa. Segundo 
Nascimento (2012a), as ideias básicas do pesquisador Dewey (2007) sobre a educação estão 
centradas no desenvolvimento da capacidade de raciocínio e espírito crítico do aluno. Dewey 
defendia a democracia e a liberdade de pensamento como instrumentos para a maturação 
emocional e intelectual dos alunos. Afirma, outrossim, que o processo educativo consiste na 
adequação e interação do aluno com o programa da escola e das disciplinas, pois a concepção 
das relações entre um e o outro, tende a tornar a aprendizagem fácil, livre e completa. 

As ideias de Dewey apregoam o princípio de que os alunos aprendem melhor realizando 
tarefas práticas associadas aos conteúdos estudados, fato que causa grandes estímulos e maior 
aprimoramento e memorização em vez de decorá-los (Nascimento, 2012a, 2012b). 

Gravina (1998); Arcavi e Hadas (2000) explicam que a Geometria Dinâmica (GD) 
evidencia uma nova abordagem ao aprendizado geométrico, onde conjecturas são feitas a partir 
da experimentação e criação de objetos geométricos. Deste modo, se pode introduzir o conceito 
matemático dos objetos a partir da resposta gráfica oferecida pelo programa GeoGebra, surgindo 
daí o processo de questionamento, argumentação e dedução. 

Desta forma, surgiu a coletânea LABGG (figura 1) com intuito de criar as possibilidades 
para os estudos em matemática, física e outras disciplinas, onde usa-se para nortear o professor 
na aplicação prática dos assuntos abordados. A interface da teoria e a prática tende ser de certa 
forma uma experiência agradável e estimulante para aluno, pois desperta nele o censo de 
curiosidade, e consequentemente o censo de pesquisa. 

 
 

 

 

 

 

Figura 1. Logo da Coletânea LABGG para Laboratório e Material impresso. 
 

 

 LABGG 
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A Coletânea do LABGG funcionará como ferramenta metodológica pscicopedagógico 
junto com o software GeoGebra, aqui nominada de Geometria Dinâmica e Interativa (GDI), para 
auxiliar as tecnologias, habitualmente utilizadas (figura 2), tais como: quadro de demonstração 
da matéria e a aula tradicional (livro e caderno). Tal ferramenta possibilitará ao docente tanto a 
interação como o conhecimento de outra forma de ensino. Além disso, o professor terá 
oportunidade de desenvolver um ambiente de caráter laboratorial, aonde facultará a prática 
pretendida. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 2. Aplicação da Coletânea LABGG na estrutura educacional. 

O que é o LABGG ? 
O LABGG é a organização estrutural e ferramenta própria de um metodología que será 

utilizada após términos dos módulos em cada série / ano do ensino fundamental. A utilização  de 
um software de Matemática dinâmica GeoGebra é de complemento visual para o entendimento e 
assimilação dos conteúdos matemáticos expostos em sala de aula.  

Sua operacionalização se efetiva através de módulos de ensino e aprendizagem relativos 
aos assuntos prescritos na integralização curricular do projeto pedagógico da matéria objeto de 
estudo. 

O LABGG pode ser implantado no contexto educacional por ser um instrumento 
pedagógico, bem como, psicopedagógico adequado ao ensino-aprendizagem em matemática, 
física e em estatística. 

A formatação de o LABGG prover executar uma metodologia por assuntos em Núcleos e 
Níveis escolares, denominados de núcleos, assim mencionados: núcleo do ensino infantil (NEI), 
do ensino fundamental I e II (NEF), do ensino médio (NEM), do ensino profissionalizante (NEP) 
e do ensino superior (NES), conforme figura 3. 
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Figura 3. Estrutura dos Núcleos Educacionais distribuidos pelo LABGG. 

No caso deste artigo a aplicação denominda NEF-M904. Verificamos a primeira estrutura 
do módulo NEF pertence ao Núleo do ensino fundamental que corresponde ao periodo do 1º ano 
ao 9º ano no currículo educacional. 

A segunda estrutura do módulo M904 representa a quarta experiencia ou aplicação do 9º 
ano na disciplina de Matemática. Assim o profesor ou leitor, fácilmente indentificará qual 
aplicação está relacionado ao módulo, a disciplina e o ano educacional relativo ao assunto 
pesquisado e analisado. 

Aplicação Laboratorial: NEF.M904 – Função Afim e seus Elementos. 

A proposta deste módulo denominado de NF2.903 (onde significa o terceiro experimento 
do currículo do nono ano do Ensino Fundamental) é avaliar as possibilidades de estudo e 
pesquisas em Matemática no assunto em função do 1º grau ou função afim e sua representação 
gráfica. 

Definição. Chama-se função polinomial do 1º grau, ou função afim, a qualquer função f de 
R em R dada por m  e   o m       o e  e  s o me os e s os e    
Neste artigo vamos chamar de função Afim para melhor firmar o nome. 

Na função f(x) = a.x + b, o número a é chamado de coeficiente de x e o número b é 
chamado termo constante. 

Veja alguns exemplos de funções Afins, onde escrevemos f∶ R  R  

f(x) = x - 2, onde a = 1 e b = - 2                                                                         (1) 

f(x) = - 2x - 3, onde a = - 2 e b = - 3                                                                  (2) 

f(x) = 5x, onde a = 5 e b = 0                                                                              (3) 
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Propriedades: 

P1 - o so e  e   o e e e o ome e o e   
P2 - No Caso da função for do tipo f(x) = b, onde a =0, então é denominado função 

constante. 

Gráfico:  o e m  o m  o o      om     m  e  o  
aos eixos Ox e Oy. O coeficiente a de x, é chamado coeficiente angular da reta e, como veremos 
adiante, a está ligado à inclinação da reta em relação ao eixo Ox. 

O termo constante b, é chamado coeficiente linear da reta. Para x = 0, temos y = a.0 + b= b. 
Assim, o coeficiente linear é a ordenada do ponto em que a reta corta o eixo Oy. 

Vejamos no LABGG como é o procedimento: 

Alguns termos são usados em siglas para facilitar e ocupar menos espaço no texto. O 
LABGG tem 3 janelas básicas que vamos denominar de JALG (Janela de Algébra), JVIS (Janela 
de Visualização ou Geometrica), JCALC (Janela de Folha de Cálculo). 

• Para os coeficientes “a” e “b” podemos criar os pontos pela entrada de comando  ou o 
comando Controle deslizante na janela de visualização para criar. 

 
Figura 4. Propriedades da ferramenta Controle Deslizantes. 

• Após a criação dos coeficientes cria-se a função pretendida que é f(x)=a.x+b, no campo de 
entrada após digitar teclar ENTER.  Aparecerá a função na Janela de Álgebra (JALG) e o 
gráfico na Janela de Visualização (JVIS). 

 
Figura 5. A Função Afim no LABGG com Controle Deslizantes. 

Após 
aplicar, vai 
aparecer na 
JALG e 
JVIS 
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A Grande vantagem de usar o LABGG que os gráficos deixam de ser estáticos (parados) 
para se tornarem dinâmico com os controles deslizantes, que no caso do exemplo temos os 
controles dos coeficientes da função. Basta movimentar os controles que automaticamente 
modifica o gráfico e todos os objetos ligados a função. Se mudarmos o coeficiente para a=2 
teremos a função mudada para f(x) = 2x+1 e o gráfico mudará, conforme figura abaixo. 

 
Figura 6. Mudando a  Função Afim  no LABGG pelos  controles deslizantes. 

Outra forma para estudarmos a função é colocando os pontos nos eixos onde a reta cruza: 
Cria-se um ponto sobre a reta x, pode ser pelo comando Ponto[EixoX] (aparecerá o ponto A no 
zero do plano cartesiano, isto é, (0,0)) ou usando o botão de ponto. Será o ponto A. 

Digita-se no campo de entrada a fórmula a*x(A)+b (onde * é a operação de multiplicação e 
x(A) simboliza a abscissa do ponto A. 

Na JALG aparecera um valor  “c=...”, onde corresponde ao valor da função f(x) = y = x +  

• Vamos criar um ponto no Eixo Y, para isso vamos usar o valor de c. Basta digitar no 
campo de entrada o comando (0,c), onde surgirá o ponto B. 

 
Figura 7. Criando ponto no eixo X. 
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Visualmente podemos verificar coordenadas dos pontos A e B. 

Para facilitar a visualização e a compreensão podemos traçar as coordenadas dos pontos A 
e B. usa-se a ferramenta de retas paralelas e constrói as retas : perpendicular ao eixo X passando 
pelo ponto A e outra perpendicular ao eixo Y passando pelo ponto B. Depois usa-se a ferramenta 
Intersecção de dois objetos  e marca a interseção dessas perpendiculares. Esse ponto será 
nomeado automaticamente com a letra C. Se movimentar o ponto A, verificará que o ponto C se 
movimentará na reta construída pela função.  

 
Figura 8. Exibindo as retas perpendiculares aos eixos. 

Pode melhorar a visibilidade transformando as retas perpendiculares em traços tracejados 
fazendo a coordenada do ponto, como é estudado tradicionalmente em sala de aula. Usa-se a 
ferramenta Exibir/Ocultar e clicar em cima das retas perpendiculares, onde vão desaparecer 
(mais as funções de coordenadas continuam a funcionar). Vamos fazer um segmento de reta que 
liga o ponto A a C e outro de B a C. e usando a propriedade do objeto em cima dos segmentos 
construídos, podemos alterar o estilo da linha (usa-se o tracejado) e podemos alterar a cor (use-se 
a cor vermelha). 

Desta forma ao movimentar o ponto A pelo eixo X, o aluno acompanhará todo o 
movimento do ponto B e C pelo gráfico e poderá tomar várias conclusões  a esse tipo de 
experiência. 

 
Figura 9. Criando coordenada dos pontos. 
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Zero da Função Afim: Chama-se zero ou raiz da função polinomial do 1º grau ou função 
afim,  f(x) = ax + b, om    o me o e    e     o o o e s  o  es e 
ponto é o local onde a reta da função intercepta o eixo X. 

No LABGG você pode marcar este ponto usando a ferramenta interseção de dois objetos e 
marcar a interseção da reta com o eixo X, clicando sobre os dois objetos, o ponto 
automaticamente aparece e é nomeado de D. podendo também Exibir as coordenadas desta raiz, 
usando o mesmo procedimento anterior (Figura 9). 

 
Figura 10. Visualizando as coordenadas dos pontos e o zero da função. 

Animação da função: No LABGG o profesor pode programar para que fique mais 
interesante e dinâmico sua aula. A colêtane mostra como o assunto de função afim pode se tornar 
uma animação para que os alunos façam suas proprias analises e questionem ou façam suas 
interações com a aplicação ou simulação. 

 
Figura 11. Animação da função pelo controle deslizante, movimiento de a = 2. 

 Quando a estiver valendo 2, aparecerá automáticamente a palabra “Crescente” que 
representa o tipo de reta da função, e quando muda-se a posição de a para -1, mudará o sentido 
da reta e aparecerá a palabra “Decrescente”, e assim por diante, no nosso exemplo, se a for igual 
a zero aparecerá a palavra “Constante”. 
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Figura 12. Animação da função pelo controle deslizante, movimiento de a = - 1. 

Por fim, o professor encontrará vários objetos (variáveis) que poderá aplicar para ensinar 
este conteúdo de uma forma agradável e estimulante. Podendo aprofundar mais no estudo da 
função Afim. 

Considerações Finais 
Em face do exposto, têm-se a convicção que o LABGG se fundamenta na perspectiva 

didática proativa e interativa, vivenciada em duas representações diferentes do mesmo objeto que 
interagem entre si: no caso, a representação geométrica e sua representação algébrica. A 
utilização do software como recurso didático no ensino da Matemática e Estatística se constitui 
um caminho para o professor vivenciar com os alunos o processo ensino e aprendizagem, a 
motivação, competência e habilidade em relação à aprendizagem preconizada pelo Plano de 
Desenvolvimento da Educação do Brasil, com vistas ao desenvolvimento científico, tecnológico, 
social e humanístico da Nação e com qualidade. 

A aplicação do LABGG no processo de ensino-aprendizagem em Estatística pode 
contribuir em muitos fatores, especificamente no que tange a manipulação geométrica. A 
habilidade de manipular pode ser desenvolvida, à medida que se forneça ao aluno materiais de 
apoio didático baseados em elementos concretos representativos do objeto geométrico em 
estudo.  

A coletânea tem a vantagem didática de apresentar, ao mesmo tempo, duas representações 
diferentes de um mesmo objeto que interagem entre si: sua representação geométrica e sua 
representação algébrica. 
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Resumen 

Este estudio tiene como objetivo analizar cómo los futuros profesores de secundaria 
(EPS) reconocen evidencias de la comprensión del proceso de generalización en 
estudiantes de secundaria a partir de las respuestas dadas a dos problemas de 
generalización lineal. Los resultados indican que los EPS caracterizaron el proceso 
de generalización centrando la atención en alguno de los niveles de generalización (el 
más elemental o el superior) o distinguiendo varios niveles teniendo en cuenta las 
estrategias empleadas por los estudiantes. 

Palabras clave: mirada profesional, comprensión de los estudiantes, problemas de 
generalización lineal 

Introducción 

En los últimos años se ha destacado la importancia de la competencia docente mirar 
profesionalmente la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas (Mason, 2002; Sherin, Jacobs y 
Philipps, 2010; van Es y Sherin, 2002). Mason (2002) indica que mirar profesionalmente 
implica: (i) identificar lo que puede ser considerado relevante teniendo en cuenta el objetivo que 
guía la observación (intentional noticing), (ii) describir los aspectos observados (marking and 
recording), (iii) reconocer posibles alternativas de acción (recognizing choices), y (iv) validar lo 
observado intentando que otros reconozcan lo que ha sido descrito o sugerido (validating with 
others). Este autor subraya, por tanto, la importancia de identificar aspectos relevantes de las 
situaciones de enseñanza-aprendizaje e interpretar estos aspectos desde referencias previas para 
fundamentar las decisiones de acción.  
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Centrándonos en un aspecto particular de esta competencia, mirar profesionalmente el 
pensamiento matemático de los estudiantes, cabe señalar que estudios previos han mostrado que 
la identificación por el estudiante para profesor de los elementos matemáticos que son relevantes 
para el problema que deben resolver sus alumnos, le permite estar en mejores condiciones para 
reconocer evidencias de la comprensión de los estudiantes de un determinado tópico matemático 
(Magiera, van den Kieboom y Moyer, 2013; Fernández, Llinares y Valls, 2012; Sánchez-
Matamoros, Fernández y Llinares, 2014). Es decir, estas investigaciones previas centradas en el 
aprendizaje de los estudiantes para profesor subrayan la importancia de la relación entre el 
conocimiento de matemáticas y el conocimiento sobre el pensamiento matemático de los 
estudiantes (Bartell, Webel, Bowen y Dyson, 2013; Imre y Akkoç, 2012). En este contexto, que 
los futuros profesores de matemáticas identifiquen el contenido matemático clave para la 
comprensión de los conceptos matemáticos (key developmental understanding -KDU, Simon, 
2006), es un factor importante para reconocer características del aprendizaje de los estudiantes. 

La investigación reportada aquí intenta aportar información sobre cómo los estudiantes 
para profesor de secundaria (EPS) identifican e interpretan el pensamiento matemático de los 
alumnos de educación secundaria en relación con los procesos de generalización. Los resultados 
de este estudio aportaran información a la línea de investigación que subraya la importancia de la 
relación entre el conocimiento de matemáticas y el conocimiento sobre aprendizaje del 
estudiante, en un dominio matemático específico, los procesos de generalización.  

Problemas de generalización de patrones 

La generalización de patrones, en nuestro caso identificar un patrón en una sucesión, 
implica según Radford (2008): (1) tomar conciencia de una propiedad común, (2) generalizar 
dicha propiedad a todos los términos de la sucesión y (3) usar esa propiedad común a fin de 
encontrar una regla que permita calcular directamente cualquier término de la sucesión. Como un 
caso particular de la generalización patrones encontramos la “generalización lineal” donde la 
regla que permite calcular directamente cualquier término de la sucesión es una función lineal o 
afín, f(n)=an+b.  

Los problemas de generalización lineal han sido ampliamente investigados con estudiantes 
de primaria y secundaria (Stacey, 1989; Callejo y Zapatera, 2014). En estas investigaciones se ha 
observado que ciertas cuestiones son fácilmente resueltas por los estudiantes, paso a paso a 
través de un dibujo o contando, y otras, sin embargo, les resulta difícil de resolver al no poderlo 
hacer paso a paso; por ejemplo, obtener el término 100 de una sucesión. Las primeras han sido 
categorizadas por Stacey (1989) como de “generalización cercana”, y las segundas como de 
“generalización lejana”. También se han identificado tres tipos de estrategias en la resolución de 
estos problemas: (1) estrategias aditivas o recursivas, en las que el estudiante observa que cada 
término aumenta en una diferencia constante; (2) estrategia funcional donde el estudiante utiliza 
una expresión para calcular un término específico de la sucesión o el número de elementos de un 
término cualquiera; y (3) razonamiento proporcional, usando la relación  f(n) = dn, siendo d la 
diferencia entre términos consecutivos, que es incorrecto cuando la relación no es lineal (English 
y Warren, 1998; Stacey, 1989).  

En relación al comportamiento de los estudiantes de secundaria cuando resuelven 
problemas de generalización lineal, se han identificado tres niveles de generalización (García-
Cruz y Martinón, 1998): (1) actividad procedimental que se caracteriza porque los estudiantes 
reconocen el carácter iterativo o recursivo del modelo lineal, lo que se traduce en hacer un 
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recuento o añadir la diferencia constante; (2) generalización local, que se caracteriza porque los 
estudiantes hacen uso de una regla para un cálculo específico; y (3) generalización global, donde 
los estudiantes transforman la regla usada en tareas anteriores en un objeto que se aplica en 
nuevas situaciones. También se han constatado distintos grados de flexibilidad en el uso de 
estrategias (Callejo y Zapatera, 2014): (1) uso exclusivo de una estrategia recursiva, (2) cambio 
de una estrategia recursiva a una proporcional; (3) cambio de una estrategia recursiva a una 
funcional.  

Teniendo en cuenta estas referencias previas, nuestro estudio tiene como objetivo explorar 
el conocimiento de futuros profesores de secundaria sobre su competencia para abordar una tarea 
profesional como es interpretar la comprensión matemática de los estudiantes cuando resuelven 
problemas de generalización lineal de patrones. 

En este estudio nos hemos planteado la siguiente pregunta de investigación: 

• ¿Cómo los futuros profesores identifican evidencias de la comprensión de los estudiantes 
de secundaria del proceso de generalización? 

Método 

Participantes y contexto 

Los participantes fueron 7 estudiantes del Master Universitario en profesorado de 
Educación Secundaria, especialidad matemática, en el contexto de un módulo de enseñanza 
diseñado ad hoc en la asignatura “Aproximación didáctica a la resolución de problemas de 
matemáticas” (Figura 1).  

 

 
 
 
Figura 1. Módulo de enseñanza. 

Uno de los objetivos de esta asignatura es que los estudiantes empiecen a desarrollar una 
“mirada profesional” sobre la enseñanza de la resolución de problemas en particular, y la 
enseñanza de las matemáticas en general. En la sesión 1 los EPS trabajaron el proceso de 
generalización en el marco de la propuesta de Mason, Burton y Stacey (1992) que plantea este 
proceso en conexión con el de particularización. 

Instrumento de recogida de datos 

Esta investigación la vamos a centrar en la tarea individual que se indica en la sesión 2 
(Figura 1). Los datos de la misma serán las respuestas de los EPS a la tarea individual, que tenía 
como objetivo obtener información sobre su capacidad de identificar evidencias de la 
comprensión matemática de los estudiantes de secundaria sobre el proceso de generalización.  

Sesión 1 
Información teórico-
práctico sobre el proceso 
de generalización. 

Sesión 2 
• Tarea individual para analizar 

la comprensión de los alumnos 
de secundaria sobre el proceso 
de generalización. 

• Debate virtual para discutir y 
consensuar un informe sobre 
los diferentes niveles de 
comprensión de los alumnos 
de secundaria del proceso de 
generalización. 

Sesión 3 
• Institucionalización de lo 

aprendido: identificación de 
los elementos matemáticos 
característicos de la 
comprensión del proceso de 
generalización de patrones. 

• Debate presencial sobre las 
decisiones de acción a tomar 
para mejorar la comprensión. 
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Esta tarea presenta la estructura que se muestra en la figura 2: está formada por dos 
problemas de generalización lineal (adaptados de investigaciones previas, Zapatera y Callejo, 
2013; Rivera y Becker, 2005) con respuestas de seis estudiantes de secundaria en cada uno de 
ellos (Figura 3) y de cuatro cuestiones que inciden en la dimensión profesional de la enseñanza:  

A. Describe cómo ha resuelto cada estudiante los problemas 1 y 2 en relación al proceso de 
generalización. 

B1. Agrupa los estudiantes que presentan características comunes del desarrollo del proceso de 
generalización.  

B2. Caracteriza cada uno de los subgrupos que has formado 

C. Indica en qué se diferencian los distintos grupos 

Las dos primeras cuestiones, A y B1, piden a los EPS que identifiquen e interpreten 
características de la comprensión del proceso de generalización de los estudiantes reflejadas en 
sus respuestas y los agrupen según estas características. Las dos últimas, B2 y C, piden a los EPS 
que caractericen y diferencien cada uno de los grupos establecidos. 

 
Figura 2. Estructura de la tarea. 

En los dos problemas (Figura 3) se presenta una sucesión de figuras compuestas por 
cuadros y bolas (problema 1; Callejo y Zapatera, 2014) y cuadrados blancos y negros (problema 
2; Rivera y Becker, 2005). La regla general es una función afín, f(n) = an + b o   e o 
mientras la sucesión de figuras del primer problema crece en sentido vertical, la sucesión del 
segundo crece en sentido vertical y horizontal. Las dos primeras cuestiones de los dos problemas 
son de generalización cercana y se pueden resolver siguiendo una estrategia aditiva mediante 
recuento, con o sin dibujo, o con un método recursivo, apoyándose en el término anterior. La 
cuestión 3, de generalización lejana, también se puede resolver con una estrategia aditiva, aunque 
resulta laborioso. Las cuestiones 4 y 5 piden expresar la regla general, ya sea en forma verbal o 
algebraica. 
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Figura 3. Problema 1 y 2 del cuestionario. 

Por otra parte, las respuestas seleccionadas de alumnos de secundaria (Figura 3) reflejan 
distintos niveles de generalización (García-Cruz y Martinón, 1999): 

Nivel 1, actividad procedimental, los estudiantes reconocen el carácter iterativo o recursivo 
del modelo lineal, lo que se traduce en hacer un recuento o añadir la diferencia constante (Carlos 
y Daniel, Figura 4). 
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Figura 4. Respuestas de carácter procedimental a los problemas 1 y 2 del cuestionario 

Nivel 2, generalización local, los estudiantes hacen uso de una regla para un cálculo 
específico (Fernando y Ana, Figura 5). 
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Figura 5. Respuestas de generalización local a los problemas 1 y 2 del cuestionario 

Nivel 3, generalización global, los estudiantes transforman la regla usada en tareas 
anteriores en un objeto que se puede aplicar en nuevas situaciones (Beatriz y Elena, Figura 6). 
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Figura 6. Respuestas de generalización global a los problemas 1 y 2 del cuestionario 

Análisis de los datos 

Las agrupaciones de los estudiantes de secundaria (cuestión B1) realizadas por los EPS, a 
partir de las características del desarrollo del proceso de generalización que aportaban para 
justificar las agrupaciones realizadas (cuestión A1), fueron analizadas por cuatro investigadores. 
Los acuerdos y desacuerdos fueron discutidos con el objetivo de consensuar las evidencias que 
aportaban los EPS sobre las características del desarrollo del proceso de generalización. Este 
análisis permitió identificar cuatro caracterizaciones dadas por los EPS del proceso de 
generalización (se exponen en el apartado de resultados) como evidencias de la comprensión del 
proceso de generalización lineal de patrones. De esta manera, este proceso de análisis permitió 
identificar qué es lo que los EPS identificaban como evidencia y cómo lo interpretaban. 
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Resultados 

En esta sección describimos lo que los EPS consideraban evidencias del desarrollo de la 
comprensión del proceso de generalización de patrones.  

Los EPS consideraron cuatro características de la comprensión del proceso de 
generalización: (1) intento de llegar a la regla general, (2) generalización cercana y lejana, (3) 
uso del método recursivo y (4) todo o nada.  

Una primera característica fue considerar si los estudiantes de secundaria habían intentado 
o no llegar a la regla general y lo habían hecho con éxito. De este modo, los estudiantes de 
secundaria fueron agrupados teniendo en cuenta:  

- si habían intentado llegar a la regla general aunque no lo hubiesen conseguido (Ana y 
Fernando);  

- si no lo habían intentado (Daniel y Carlos); y 

- si habían llegado con éxito a obtener la regla general (Beatriz y Elena). 
Desde este punto de vista, los EPS se fijaron en si los alumnos de secundaria habían sido 

capaces de pasar de una estrategia aditiva a una funcional, aunque el intento fuese erróneo. Por 
ejemplo, PSJ justificó la agrupación realizada del siguiente modo (énfasis añadido):  

Beatriz y Elena porque resuelven correctamente los problemas, si son figuras que se pueden 
visualizar y luego generalizan correctamente mediante una fórmula. 

Ana y Fernando porque resuelven los problemas correctamente si son figuras que se pueden 
representar y por tanto observar visualmente. Pero a la hora de generalizar no prestan 
atención a que en el problema 1 hay palos y bolas comunes para todas las figuras y para el 
problema 2 cuadrados blancos y negros para todas las figuras, en consecuencia hay 
elementos contados dos veces, es decir, no llegan a generalizar correctamente. 

Daniel y Carlos no intentan generalizar a través de ninguna fórmula. Carlos resuelve los 
problemas sin prestar atención a que es una sucesión y en consecuencia hace cosas sin 
sentido. Daniel resuelve los problemas correctamente si son figuras que se pueden 
representar y por tanto observa visualmente. 

Considero que la diferencia entre el grupo de Daniel-Carlos y Ana-Fernando es que este 
último grupo al menos ha intentado generalizar aunque no haya tenido éxito.  

La otra característica considerada tuvo en cuenta cuál/cuáles de las cuestiones se habían 
resuelto correctamente: las de generalización cercana (Ana y Fernando), las de generalización 
lejana (Daniel) y regla general (Elena y Beatriz), haciendo notar que Carlos lo había resuelto 
incorrectamente. Por ejemplo, JIN justificó su agrupación del siguiente modo (énfasis añadido):  

Beatriz y Elena resuelven todos los ejercicios correctamente y además hallan la fórmula 
general aunque por dos caminos distintos. 

Daniel porque resuelve los tres primeros apartados de los dos problemas pero no llega a 
generalizar (regla general), le falta este último paso. 

Fernando, Ana y Carlos. Carlos no realiza correctamente los apartados de los dos problemas. 
Ana y Fernando aunque resuelven bien los dos primeros apartados, utilizan métodos 
incorrectos para el siguiente apartado.  
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La tercera característica considerada fue tener en cuenta si los estudiantes de secundaria 
habían reconocido el carácter recursivo del modelo lineal (Elena, Beatriz, Ana, Daniel y 
Fernando) o si lo había hecho incorrectamente (Carlos). Por ejemplo, JCB escribió (énfasis 
añadido): 

Elena, Beatriz, Ana, Daniel y Fernando porque intentan averiguar de dónde partimos y a 
partir de ahí intentan averiguar el número de la figura con el incremento de los elementos, es 
decir, realizan una adición de elementos respecto un patrón inicial. 

Carlos tiene problemas de establecer las sucesiones de elementos. 

Finalmente, la cuarta característica fue considerar únicamente o “Todo o nada”. Desde este 
punto de vista solo se tenía en cuenta si el estudiante de secundaria había llegado a una fórmula 
general (Beatriz y Elena) o no (Ana, Daniel, Carlos y Fernando). Por ejemplo, SVD justificó su 
agrupación del siguiente modo (énfasis añadido):  

Beatriz y Elena generalizan correctamente. Ana, Daniel, Carlos y Fernando intuyen la idea 
de generalización en sus explicaciones pero se equivocan al observar cuál es el patrón de 
crecimiento. 

Discusión 

Este estudio aporta información sobre el papel que desempeña el conocimiento de 
matemáticas de los estudiantes para profesor cuando interpretan la comprensión de los 
estudiantes de secundaria sobre los procesos de generalización. 

Los resultados muestran diferentes formas de caracterizar los procesos de generalización y 
la influencia de esta caracterización en determinar la comprensión de los estudiantes de 
secundaria. Algunos EPS caracterizaron el proceso de generalización como el intento de llegar a 
una generalización global (García-Cruz y Martinón, 1998). Estos EPS valoraron más el intento 
de encontrar una regla para un cálculo específico, aunque fuese incorrecta (Ana y Fernando), que 
el reconocimiento del carácter recursivo del patrón de crecimiento de la respuesta de Daniel, que 
le permitió dar la respuesta correcta a los tres primeros apartados, aunque no intentara buscar una 
regla general. Esta aproximación adoptaba por los EPS podría poner de manifiesto que 
consideran que no todas las estrategias de resolución son igualmente potentes para llegar a 
obtener la regla general, pues difícilmente se puede responder a una tarea donde se pide obtener 
la regla general con una estrategia aditiva (Callejo y Zapatera, 2014: Orton y Orton, 1994) y, por 
tanto, refleja distintos niveles de comprensión de los estudiantes de secundaria de la idea de 
generalización. Otros EPS caracterizaron el proceso de generalización considerando distintos 
niveles, lo que les llevó a caracterizar la comprensión de los estudiantes diferenciando tres 
niveles: aquellos que llegaban a la generalización cercana (actividad procedimental), aquellos 
que llegaban a la lejana (generalización local) y aquellos que llegaban a la regla general 
(generalización global). Por otra parte, hubo EPS que solo tuvieron en cuenta en su 
caracterización el llegar o no expresar la fórmula general, lo que les llevó a determinar la 
comprensión de los alumnos como “todo o nada”, y otros que solo consideraron si el estudiante 
de secundaria había reconocido el carácter recursivo del modelo lineal lo que demuestra que solo 
se centraron en el primer nivel de generalización, la actividad procedimental (García-Cruz y 
Martinón, 1998).  

Estos resultados muestran que aquellos EPS que identificaron como elementos clave 
(KDU, Simon, 2006) del proceso de generalización distintos niveles de este proceso, bien 
caracterizando este proceso en tres niveles o bien como “intento” de llegar a la regla general, 
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fueron capaces de interpretar las respuestas de los estudiantes de secundaria identificando 
distintos niveles de comprensión del proceso de generalización. Luego, es necesario que los EPS 
sean capaces de desempaquetar este conocimiento de matemáticas que les permitirá identificar la 
comprensión de los estudiantes de secundaria y tomar decisiones de acción pertinentes; y por 
tanto, desarrollar la competencia docente una mirada profesional. 

Finalmente, es relevante subrayar que estos resultados son similares a los obtenidos por 
Magiera, et al. (2013) en álgebra, por Fernández, et al. (2012) en el razonamiento proporcional y 
por Sánchez-Matamoros, et al. (2014) en el concepto de derivada. Sin embargo, aporta 
información a esta línea de investigación en relación a otro dominio matemático, la 
generalización lineal. 
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Resumo
Este trabalho analisa um curso de Licenciatura em Matemática, ministrado na
modalidade a distância e que está em funcionamento desde 2009 em uma
universidade brasileira. O objetivo principal é refletir, com base no material didático
de cada uma de suas disciplinas e à luz das categorizações de conhecimentos
necessários ao futuro professor, produzidas por Shulman e posteriormente ampliadas
por Mishra e Koehler, que tipos de conhecimentos as atividades presentes no
currículo desse curso permitem que os alunos construam. Considerando os
conhecimentos de conteúdo, didáticos, pedagógicos e tecnológicos, nota-se que a
maior parte das atividades do curso possibilitam a construção simultânea de dois ou
mais deles, mas que algumas intersecções não estão contempladas. Em busca do
constante aperfeiçoamento dessa licenciatura, os dados obtidos embasarão reflexões
futuras relativas à estrutura de cada disciplina e auxiliarão no desenvolvimento de
formações continuadas tanto para egressos de cursos como o estudado, quanto para
as equipes docentes que neles atuam.
Palavras chave: ensino a distância, matemática, licenciatura, conhecimentos
docentes, prática docente.

Introdução
Neste trabalho iremos, em primeiro lugar, descrever brevemente o processo de implantação

de um curso de Licenciatura em Matemática, oferecido na modalidade a distância, desde 2009,
por uma universidade do Estado de São Paulo. Destacaremos, então, alguns dos principais
diferenciais do curso analisado para, em seguida, a partir do material didático de cada uma das
disciplinas que compõem sua matriz curricular, fazer uma reflexão, com base nas ideias trazidas
por Shulman (1986) e Mishra e Koehler (2006), a respeito dos conhecimentos docentes que
podem ser desenvolvidos nos alunos por meio das atividades presentes em tal curso.

Partindo das noções de conhecimento de conteúdo e de conhecimento pedagógico
introduzidas por Shulman (1986), da noção de conhecimento tecnológico introduzida por Mishra
e Koehler (2006) e introduzindo a ideia de conhecimento didático, analisamos onze categorias de
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conhecimentos que se originam das diversas possibilidades de intersecções entre os
conhecimentos de conteúdo, pedagógico, didático e tecnológico.

O objetivo da análise realizada é, a partir dela, refletir a respeito da estrutura atual do curso
de licenciatura e perceber aspectos que precisam ser repensados. Além disso, espera-se que os
dados obtidos, tanto nesta primeira etapa da pesquisa, quanto nas que se seguirão posteriormente,
possam trazer informações que nos auxiliem no planejamento de formações continuadas tanto
para licenciados em Matemática, quanto para docentes que atuam em cursos de formação de
professores na modalidade a distância.

A implantação do curso e seus diferenciais
O curso de Licenciatura em Matemática, modalidade a distância, apresentado e analisado

neste artigo é oferecido por uma universidade do Estado de São Paulo desde o ano de 2009 e foi
reconhecido em 2012 pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). Foi pensado pelo
Departamento de Matemática como uma alternativa ao curso oferecido na modalidade
presencial, de forma a ampliar a oferta de possibilidades para formação inicial de professores de
Matemática para Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

Segundo estudo da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
citado por Gatti et al. (2009), diversos países têm enfrentado dificuldade para atrair professores
qualificados, seja para assumir novos postos ou para substituir aqueles docentes que se
aposentarão. Da mesma forma, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Organização
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) também se manifestaram, já
em 2008, a respeito da pouca valorização do Magistério e da falta de interesse dos jovens por
essa profissão. Estudos na França, na Austrália e na Bélgica, por exemplo, mostram dificuldades
em atrair jovens para a docência. De acordo com Lang (2006), um “mal-estar” docente tem
afetado mais de 60% dos professores franceses em consequência da atividade docente se tornar
cada vez mais complexa ao mesmo tempo em que o prestígio social da profissão diminui e
ocorre um aumento da defasagem entre a definição ideal de docência e a realidade em que o
ofício se desenvolve. Gera-se, nos professores, portanto, uma sensação de desânimo, frustração e
impotência.

No Brasil, visando contribuir com reflexões referentes a este cenário de pouca atratividade
das licenciaturas, Gatti e Barreto (2009) desenvolveram uma pesquisa junto a concluintes do
Ensino Médio, buscando levantar dados a respeito da percepção dos mesmos a respeito da
carreira docente. Foram entrevistados 1.501 alunos e destes, apenas 2% (31 estudantes) tem a
Pedagogia ou alguma licenciatura como primeira escolha para o curso universitário. Desses,
grande parte vem de escola pública e 77% são mulheres. Do total de entrevistados, 9%
especificaram que escolheram, como primeira opção, alguma área relacionada às disciplinas da
Educação Básica, como Matemática, Biologia, Física e Química, mas sem explicitar licenciatura.
32% dos entrevistados já pensaram em algum momento em ser professor e 83% dos jovens
ouvidos na pesquisa optaram claramente por atividades desvinculadas da docência.

Nesse sentido, observa-se ainda, no Brasil, entre 2005 e 2006, um cenário de queda de
9,3% no número de formandos em licenciaturas, segundo o Censo 2007. Gatti et al. (2009)
destacam que, na América Latina, tem crescido a heterogeneidade e a desigualdade na atividade
da docência, o que contribui para aumentar as possibilidades de fracasso de políticas públicas e,
consequentemente, mantém os cursos de formação distantes das transformações requeridas ao
ofício docente.
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É no contexto retratado que o curso de Licenciatura em Matemática, modalidade EaD,
insere sua proposta para atrair um público interessado na formação para a docência de
Matemática, valorizando a manutenção da qualidade característica dos cursos presenciais da IES.

Os alunos que se matriculam nesse curso caracterizam-se por, em sua maior parte, já
possuírem formação universitária e por buscar aprofundar conhecimentos matemáticos ou por
verem no magistério a oportunidade de uma segunda carreira quando se aposentarem. Desde a
implantação do mesmo, tem-se observado que os melhores resultados são obtidos por alunos em
segunda graduação que, com maior grau de maturidade acadêmica, conseguem um nível de
autonomia e disciplina que garantem o melhor acompanhamento das disciplinas.

A organização e implementação de cursos a distância dependem de uma definição clara do
papel do professor autor, do professor formador e dos tutores. O professor autor é aquele que
concebe e planeja as diferentes atividades de formação, desenvolve os conteúdos e estratégias de
aprendizagem dos conteúdos curriculares, os materiais complementares e elabora ajustes e
atualizações dos conteúdos e estratégias. Já o professor formador é o responsável pela formação
dos alunos a partir das atividades curriculares propostas pelos professores autores, além de
orientar os professores tutores em relação aos conteúdos e estratégias para acompanhar e auxiliar
os alunos do curso. Os professores tutores, por sua vez, participam das atividades presenciais e a
distância mediando a aprendizagem dos alunos, acompanhando o desenvolvimento das
atividades síncronas e assíncronas previstas, preenchendo relatórios de acompanhamento e
identificando as dificuldades de participação manifestadas pelos alunos.

Durante o planejamento do curso aqui analisado, decidiu-se buscar por um modelo
diferenciado, em que o estudante tivesse sua identidade conhecida, respeitada e preservada e, por
isso, optou-se pela abertura de apenas um polo (a sede), na cidade de São Paulo, e por oferecer
somente 100 vagas. Essa estrutura minimalista trouxe alguns diferenciais, sendo o principal deles
a junção das funções de professor formador e de professor tutor que seriam assumidas por um
mesmo docente, para que este pudesse acompanhar de perto as ações dos alunos e ainda auxiliar
na revisão do material, o que resultou em um corpo docente com mais de 90% de doutores.

Vejamos então, com base em Shulman (1986) e em Mishra e Koehler (2006), quais
conhecimentos as atividades presentes no curso estão permitindo aos alunos construírem.

Conhecimentos docentes: quais estão de fato sendo desenvolvidos durante o curso?
As experiências vivenciadas desde a implantação do curso nos mostraram a necessidade de

refletir a respeito dos conhecimentos que estão sendo construídos pelos futuros professores, por
meio das disciplinas oferecidas na graduação, durante seu processo de formação inicial. Este
trabalho apresenta exatamente uma primeira reflexão a este respeito e que, em pesquisas
posteriores, será aprofundada e ampliada com base em outros dados coletados.

Shulman (1986) apresentou dois tipos de conhecimentos que devem ser adquiridos pelos
professores: conhecimento do conteúdo e conhecimento pedagógico. Posteriormente, em
trabalho de 1987, detalhou alguns tipos de conhecimentos envolvidos em cada uma destas duas
grandes categorias, como o conhecimento curricular, o conhecimento pedagógico do conteúdo, o
conhecimento dos alunos e suas características, o conhecimento dos contextos educativos e o
conhecimento dos valores, objetivos e finalidades do processo educativo, bem como seus
fundamentos filosóficos e históricos.
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Mishra e Koehler (2006) propuseram um avanço para a teoria desenvolvida por Shulman ao
observarem que o conhecimento tecnológico também deve ser adquirido pelo professor e que
pode não ser apropriado refletir a respeito de tal conhecimento de forma isolada em relação aos
demais. Pelo contrário; os diferentes tipos de conhecimento apresentam uma estrutura que
permite conexões e interações entre conteúdo, pedagogia e tecnologia. Os autores consideram
então os conhecimentos do conteúdo, pedagógicos e tecnológicos e os analisam por meio de
diagramas de Venn, inclusive as possíveis intersecções.

Para nossas análises acrescentamos um quarto tipo de conhecimento, o didático, ao
diagrama (figura 1) e buscamos analisar as possíveis intersecções. Obtemos então quinze
diferentes modalidades de conhecimentos: as quatro iniciais – conhecimento do conteúdo (CC),
conhecimento pedagógico (CP), conhecimento didático (CD) e conhecimento tecnológico (CT) –
e outras onze obtidas a partir de intersecções entre as iniciais. Destas, seis são obtidas a partir de
intersecções dois a dois: conhecimento didático do conteúdo (CDC), conhecimento pedagógico
do conteúdo (CPC), conhecimento tecnológico do conteúdo (CTC), conhecimento didático
tecnológico (CDT), conhecimento pedagógico tecnológico (CPT). Quatro são obtidas a partir de
intersecções três a três: conhecimento didático pedagógico do conteúdo (CDPC), conhecimento
didático tecnológico do conteúdo (CDTC), conhecimento didático pedagógico tecnológico
(CDPT), conhecimento pedagógico tecnológico do conteúdo (CPTC). E uma categoria,
conhecimento didático pedagógico tecnológico do conteúdo (CDPTC), obtida a partir da
intersecção das quatro modalidades iniciais de conhecimento.

Figura 1. As diferentes categorias de conhecimentos docentes.

A partir disso, buscamos definir cada uma destas quinze categorias de conhecimentos e
também evidenciar as que são desenvolvidas em cada uma das disciplinas constituintes da matriz
curricular do curso, a partir do material didático de cada uma.
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Seguem-se então as definições das diferentes categorias de conhecimentos e quais delas
estão sendo contempladas em cada uma das disciplinas ministradas no curso. Estas também
podem ser observadas na síntese apresentada no quadro 1.

Conhecimento do Conteúdo (CC): De acordo com Shulman (1987) o professor necessita de
uma formação acadêmica na disciplina que ensinará, ou seja, nesta categoria é desenvolvido o
conhecimento de conteúdos relativos à área específica. O professor de Matemática, por exemplo,
deve compreender e ser capaz de articular os conteúdos matemáticos, incluindo seus fatos
centrais, conceitos, teorias e procedimentos. Seis disciplinas desenvolvem exclusivamente este
tipo de conhecimento; são elas: Aritmética e Álgebra, Teoria Elementar dos Números, Estruturas
Algébricas: Anéis e Corpos, Álgebra Linear 1 e 2, e Introdução à Teoria dos Grupos.

Conhecimento Pedagógico (CP): De acordo com Mishra e Koehler (2006) é o
conhecimento a respeito de processos e práticas ou métodos de ensino e de aprendizagem. Diz
respeito a questões relacionadas a fins educacionais globais e não ao ensino e a aprendizagem de
determinado conteúdo. É uma forma genérica de conhecer os elementos envolvidos em todas as
questões relativas à aprendizagem dos alunos, incluindo, gestão de sala de aula, desenvolvimento
de situações de aprendizagem, a importância de se valorizar os conhecimentos prévios dos
alunos, diferentes estratégias para avaliar a compreensão do aluno, além de valores e objetivos a
serem desenvolvidos por meio da educação e conhecimentos relacionados à linguística, aos
direitos humanos, as questões étnico-raciais, à educação ambiental e noções a respeito de
aspectos históricos e filosóficos da Educação, da Matemática, da Educação Matemática, da
Psicologia, da Sociologia, etc. Os conhecimentos pedagógicos dessas áreas requerem uma
compreensão do cognitivo, do social, das teorias de aprendizagem e de como elas se aplicam em
sala de aula e podem auxiliar os professores a refletir a respeito de como os alunos constroem
conhecimento, como adquirem habilidades e desenvolvem hábitos mentais e disposições
positivas em relação à aprendizagem. A esta classe de conhecimentos, Shulman (1986) se refere
como conhecimentos pedagógicos gerais.

Na graduação analisada neste artigo, há onze disciplinas que desenvolvem exclusivamente
esse tipo de conhecimento. São elas: Introdução ao Pensamento Teológico 1 e 2; Fundamentos
da Educação: história, sociologia e filosofia da educação; Desenvolvimento das Relações
Educativas: formação biopsicossocial, Leitura e Produção de Textos, Educação Inclusiva,
História e Filosofia das Ciências e da Matemática, Conhecimento Pedagógico e Docência,
Introdução à Metodologia de Pesquisa, Língua Brasileira de Sinais, Planejamento e Políticas
Públicas Educacionais.

Conhecimento Didático (CD): com base nas categorizações de conhecimentos a serem
desenvolvidos no futuro professor apresentadas por Shulman (1986) e, posteriormente,
ampliadas por Mishra & Koehler (2006) e Ball et al. (2008), achamos conveniente especificar
outro tipo de conhecimento ainda não elencado por tais autores: o conhecimento didático (CD),
que especificamente nos cursos de licenciatura em Matemática está, em nossa visão, interligado
à Didática da Matemática, “ciência que tem por objeto investigar os fatores que influenciam o
ensino e a aprendizagem da matemática e o estudo de condições que favorecem a sua aquisição
pelos alunos” (Almouloud, 2010, p. 17). Ao nos referirmos ao conhecimento didático, nos
reportaremos aos processos de ensino e de aprendizagem especificamente de Matemática, as
teorias, processos e práticas que dizem respeito ao ensino e a aprendizagem de conceitos desta
área. Há que se observar, que, embora o conhecimento didático esteja diretamente relacionado a
questões de aprendizagem matemática, ele não diz respeito ao processo de ensino e de
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aprendizagem de nenhum tema específico dessa ciência em nenhum nível educacional
específico. Trata de reflexões didáticas relativas ao ensino de Matemática, seja na educação
básica ou no ensino superior. Nesse curso há uma disciplina que desenvolve exclusivamente essa
categoria de conhecimentos: Educação Matemática e suas Investigações.

Conhecimento Tecnológico (CT): De acordo com Mishra e Koehler (2006) o conhecimento
tecnológico envolve ter habilidades para operar tecnologias padrão, como, por exemplo, régua,
compasso e esquadro, e tecnologias mais avançadas, como a Internet, softwares educacionais,
vídeos digitais, etc. No caso das mídias digitais, o conhecimento tecnológico engloba
conhecimentos não superficiais de hardware e software, além da capacidade do indivíduo em
adaptar-se às novas tecnologias.

Não há na licenciatura analisada nenhuma disciplina que desenvolva exclusivamente essa
categoria de conhecimento.

Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (CPC): entendemos que esse conhecimento
relaciona os conhecimentos pedagógicos gerais com a área específica, em nosso caso, a
Matemática. Por exemplo, decidir o melhor método de avaliação para conteúdos específicos
ensinados, ou como gerir uma aula com material manipulativo ou em grupos, ou ainda, que
melhores conteúdos se adequam ao trabalho por projetos. Esta categoria de conhecimentos é
desenvolvida também por meio de atividades que envolvam discussão de questões históricas e
filosóficas da Matemática, da Educação e da Educação Matemática ao ensinar determinado
conteúdo matemático.

Na matriz do curso analisado há três disciplinas que possibilitam o desenvolvimento dessa
combinação de conhecimentos pedagógicos e de conteúdo: Geometria Euclidiana Axiomática,
Geometrias Não Euclidianas e Tópicos de Análise Real.

Conhecimento Didático do Conteúdo (CDC): é aquele tipo de conhecimento que Shulman
(1986) denomina de conhecimento pedagógico do conteúdo. Envolve a representação e
formulação de noções, técnicas didáticas, levantamento do conhecimento prévio dos alunos, etc.
relativos a conteúdos matemáticos específicos, como, por exemplo, o teorema de Pitágoras ou o
princípio fundamental da contagem. O conhecimento didático do conteúdo (CDC) envolve a
capacidade do professor em utilizar ferramentas e teorias da Didática da Matemática com o
objetivo de efetivamente favorecer a aprendizagem, por parte do aluno, de algum conteúdo
matemático específico. Por meio do desenvolvimento do conhecimento didático do conteúdo
(CDC) espera-se que o futuro professor possa ter condições de refletir a respeito daquilo que faz
determinado conceito ser mais ou menos difícil de ser compreendido pelo aluno, quais são os
exemplos, ilustrações e explicações que podem trazer discussões mais ricas para o trabalho com
determinado conteúdo matemático, como enfrentar as dificuldades encontradas pelo aluno se
estas aparecerem, os obstáculos que os alunos trazem ou não consigo para aquela situação de
aprendizagem, os possíveis erros na mobilização de conhecimentos prévios por parte dos alunos,
etc. No curso em análise, a disciplina Cálculo de Probabilidades possibilita exclusivamente o
desenvolvimento dessa combinação de conhecimentos didáticos e de conteúdo.

Conhecimento Didático Pedagógico (CDP): são conhecimentos que se relacionam à
reflexões próprias da Educação em geral, como, por exemplo, a gestão de sala de aula, o
desenvolvimento de situações de aprendizagem (baseadas ou não em aplicações da Matemática
em outras áreas do conhecimento), as diferentes estratégias de avaliação e suas vantagens e
desvantagens, dentre outras, mas direcionados especificamente às aulas de Matemática. Ou seja,
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por meio do desenvolvimento de conhecimentos didáticos pedagógicos (CDP) nos cursos de
licenciatura em Matemática, espera-se que o aluno (futuro professor) possa refletir a respeito de
como planejar uma aula de Matemática, como gerir uma sala de aula desta disciplina, como
avaliar o conhecimento adquirido pelo aluno nas aulas de Matemática, quais as reflexões
históricas e filosóficas relativas à Matemática que devem ser levadas para a sala de aula, etc. No
curso analisado, há três disciplinas que possibilitam exclusivamente o desenvolvimento dessa
combinação de conhecimentos didáticos e pedagógicos: Interfaces da Matemática com a Física,
Educação Matemática no Ensino Fundamental e Educação Matemática no Ensino Médio.

Conhecimento Tecnológico do Conteúdo (CTC): é o conhecimento a respeito da maneira
pela qual a tecnologia e determinado conteúdo (ou determinado campo) da Matemática estão
relacionados. A tecnologia pode permitir novas formas de representação de objetos matemáticos
e essas novas formas de representação trazem outras discussões a respeito do conteúdo que está
sendo trabalho e o ideal é que o professor explore também esse aspecto em suas aulas.

Na licenciatura analisada, cinco disciplinas possibilitam exclusivamente o
desenvolvimento de conhecimentos de conteúdo e tecnológicos: Limites e Continuidade,
Geometria Analítica, Cálculo Diferencial e Integral 1 e 2 e Cálculo Numérico.

Conhecimento Pedagógico Tecnológico (CPT): é o conhecimento a respeito de como as
diferentes tecnologias podem ser utilizadas em contextos de ensino e de aprendizagem e quais
serão os possíveis resultados deste uso. Por meio do desenvolvimento do conhecimento
pedagógico tecnológico, o futuro professor poderá ter condições de refletir a respeito das
mudanças introduzidas pelas tecnologias nos processos de construção de conhecimento, na
gestão das aulas, nas avaliações e na relação entre o aluno e o saber.

Na graduação que está sendo analisada não há nenhuma disciplina que possibilite
exclusivamente o desenvolvimento de conhecimentos pedagógicos e tecnológicos.

Conhecimento Didático Tecnológico (CDT): é o conhecimento que permite ao professor,
analisar, com base nas teorias da Didática da Matemática, como as diferentes tecnologias podem
ser utilizadas para o ensino e para a aprendizagem dessa área e quais recursos dentre aqueles
disponíveis são mais apropriados para esse fim. No curso analisado, a disciplina Educação
Matemática e TIC permite exclusivamente o desenvolvimento simultâneo de conhecimentos
didáticos e conhecimentos tecnológicos.

Conhecimento Didático Tecnológico do Conteúdo (CDTC): é o conhecimento que permite
ao professor, analisar, com base nas teorias da Didática da Matemática, como as diferentes
tecnologias podem ser utilizadas para o ensino e para a aprendizagem de um determinado objeto
matemático. Por exemplo, dentre diversos softwares disponíveis, qual o mais adequado para se
trabalhar, em sala de aula, com o teorema de Tales? Dentre determinadas ferramentas, como
régua, compasso, esquadro e os softwares Cabri e Geogebra, quais as mais indicadas para uma
aula de Desenho Geométrico? Dentre as ferramentas normalmente utilizadas em educação a
distância, como, por exemplo, webquest, salas de bate-papo, fóruns, diálogos, qual se preza para
discutir as diferenças entre as noções de arranjo e de combinação? No curso que está sendo
analisado, há seis disciplinas que possibilitam exclusivamente o desenvolvimento simultâneo
destas três categorias de conhecimentos. São elas: Funções e Limites, Geometria Euclidiana 1 e
2, Desenho Geométrico, Análise Exploratória de Dados e Geometria das Transformações.
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Conhecimento Didático Pedagógico do Conteúdo (CDPC): é o conhecimento que permite
ao professor, com base em seus conhecimentos gerais oriundos da Pedagogia e também
fundamentados em seus conhecimentos específicos a respeito das teorias da Didática da
Matemática, refletir a respeito de aspectos a serem considerados durante o processo de ensino e
de aprendizagem de determinado conteúdo matemático.

Na graduação analisada, há duas disciplinas que possibilitam exclusivamente o
desenvolvimento simultâneo de conhecimentos didáticos, pedagógicos e de conteúdo. São elas:
Noções de Matemática Financeira e Análise Combinatória.

Conhecimento Didático Pedagógico Tecnológico (CDPT): é o conhecimento que permite
ao professor, analisar, com base nas teorias da Didática da Matemática e em seus conhecimentos
pedagógicos, como as diferentes tecnologias podem ser utilizadas no processo de ensino e de
aprendizagem da Matemática, quais resultados a introdução desses recursos podem trazer e,
dentre as ferramentas disponíveis quais são aquelas mais adequadas para serem utilizadas no
ensino de Matemática. No curso que está sendo analisado, não há nenhuma disciplina que
permita apenas o desenvolvimento simultâneo de conhecimentos didáticos, pedagógicos e
tecnológicos.

Conhecimento Pedagógico Tecnológico do Conteúdo (CPTC): é o conhecimento que
permite ao professor, analisar, com base em seus conhecimentos pedagógicos, como as
diferentes tecnologias podem ser utilizadas no processo de ensino e de aprendizagem de
determinado conteúdo matemático e quais resultados a introdução desses recursos podem trazer
Na graduação analisada não há nenhuma disciplina que permita apenas o desenvolvimento
simultâneo de conhecimentos pedagógicos, tecnológicos e de conteúdo.

Conhecimento Didático Pedagógico Tecnológico do Conteúdo (CDPTC): espera-se que o
professor que, durante sua formação, desenvolveu o conhecimento didático pedagógico
tecnológico do conteúdo (CDPTC) possa, com base nas teorias da Didática da Matemática, em
seus conhecimentos pedagógicos gerais, tecnológicos e de conteúdo, buscar a melhor maneira
para o ensino e a aprendizagem de determinado conteúdo. No curso analisado há seis disciplinas
que permitem o desenvolvimento simultâneo de conhecimentos didáticos, pedagógicos,
tecnológicos e de conteúdo. São elas: Supervisão de Estágio 1, Supervisão de Estágio 2,
Orientação do Trabalho de Conclusão de Curso 1, Orientação do Trabalho de Conclusão de
Curso 2, Supervisão de Estágio 3 e Modelagem Matemática.
Quadro 1
Apresentação das disciplinas do curso de acordo com as categorias de conhecimento

DISCIPLINAS CC CP CD CT
Aritmética e Álgebra x CC
Teoria Elementar dos Números x CC
Estruturas Algébricas x CC
Anéis e Corpos x CC
Álgebra Linear 1 e 2 x CC
Introdução à Teoria dos Grupos x CC
Introdução ao Pensamento Teológico 1 e 2 x CP
Fundamentos da Educação x CP
Desenvolvimento das relações educativas x CP
Leitura e Produção de Textos x CP
Educação Inclusiva x CP
História e Filosofia das Ciências e da Matemática x CP
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Conhecimento Pedagógico e Docência x CP
Introdução à Metodologia de Pesquisa x CP
Língua Brasileira de Sinais x CP
Planejamento e Políticas Públicas Educacionais x CP
Educação Matemática e suas Investigações x CD
------- x CT
Educação Matemática e TIC x x CDT
Cálculo de Probabilidades x x CDC
Educação Matemática e Cidadania x x CPC
Interfaces da Matemática com a Física x x CDP
Educação Matemática no Ensino Fundamental x x CDP
Educação Matemática no Ensino Médio x x CDP
------- x x CPT
Limites e Continuidade x x CTC
Geometria Analítica x x CTC
Cálculo Diferencial e Integral 1 e 2 x x CTC
Cálculo Numérico x x CTC
Geometria Euclidiana Axiomática x x CPC
Tópicos de Análise Real x x CPC
Geometrias Não Euclidianas x x CPC
Matemática, Sociedade e Cultura x x CPC
Funções e Limites x x x CDTC
Geometria Euclidiana 1 e 2 x x x CDTC
Desenho Geométrico x x x CDTC
Análise Exploratória de Dados x x x CDTC
Geometria das Transformações x x x CDTC
Noções de Matemática Financeira x x x CDPC
Análise Combinatória x x x CDPC
------- x x x CDPT
------- x x x CPTC
Orientação do Trabalho de Conclusão de Curso 1 e 2 x x x x CDPTC
Modelagem Matemática x x x x CDPTC
Supervisão de Estágio 1, 2 e 3 x x x x CDPTC

Com base nos dados apresentados, percebe-se que, em relação às quatro grandes categorias
de conhecimentos elencados, das 47 disciplinas que constituem a matriz curricular do curso
analisado, 32 desenvolvem os conhecimentos de conteúdo, associados ou não a outras categorias
de conhecimentos; 27 tratam dos conhecimentos pedagógicos, associados ou não a outros tipos
de conhecimentos; os conhecimentos didáticos, associados ou não a outras categorias de
conhecimentos, são trabalhados em 20 disciplinas e, finalmente, os conhecimentos tecnológicos,
também associados a outras categorias de conhecimentos, estão presentes em 18 disciplinas da
matriz.

Podemos perceber que nesse curso, conforme nos parece mais adequado para uma
graduação destinada à formação de professores, poucas disciplinas (seis) dedicam-se
exclusivamente ao desenvolvimento de conhecimentos acadêmicos de conteúdos matemáticos;
na maior parte delas, os conhecimentos relativos a tais conteúdos são articulados às demais
categorias de conhecimentos. Quanto ao conhecimento didático, há apenas uma disciplina que
trata isoladamente do mesmo, pois entendemos que esse tipo de conhecimento se desenvolve em
estreita relação com aqueles de outras categorias, especialmente os de conteúdo. Por outro lado,
quanto aos conhecimentos pedagógicos, temos onze disciplinas que os contemplam
isoladamente. Isso pode ser explicado pelo fato desta categoria de conhecimento englobar
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reflexões referentes a diversos aspectos educacionais, tais como filosóficos, históricos,
sociológicos, cognitivos, étnicos, linguísticos, ambientais, etc. que contemplam a formação do
professor em seu aspecto mais global, conforme determina a resolução CNE/CP1, de
18/02/2002, do Conselho Nacional de Educação, que estabeleceu as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior e também
conforme as orientações da Instituição para a formação de professores. Com relação ao
conhecimento tecnológico, não há uma disciplina que o desenvolva isoladamente. Entendemos
que atualmente os alunos já cheguem com uma boa base para mobilizá-los já relacionados a
outros conhecimentos, ainda mais no cenário atual em que as mais diversas modalidades de
tecnologia são cada vez mais acessíveis para grande parte da população. Além disso, o fato do
curso ser oferecido na modalidade a distância também pressupõe que seu público-alvo, ao iniciá-
lo, detenha ao menos conhecimentos tecnológicos básicos.

Com relação às categorias CPT, CDPT e CPTC, acreditamos que tais combinações de
conhecimentos, embora não estejam sendo contempladas isoladamente nas atividades presentes
na matriz curricular do curso em questão, possivelmente estejam sendo desenvolvidas pelos
egressos durante suas práticas profissionais e, futuramente, algum tipo de estudo poderá ser feito
juntamente a tal público para verificar essa hipótese.

Considerações Finais
Por meio deste trabalho, buscamos, com base nas ideias trazidas por Shulman e por Mishra

e Koehler, iniciar um processo de reflexão a respeito de quais tipos de conhecimentos,
necessários ao futuro professor estão sendo desenvolvidos por meio das disciplinas presentes na
matriz curricular do curso de Licenciatura em Matemática, modalidade a distância, que estamos
analisando.

Shulman (1987) examina as fontes e esquemas gerais do conhecimento básico requerido
para o ensino e faz uma análise de tais fontes. Para o autor, a formação inicial, obtida por meio
de cursos de licenciatura é apenas uma categoria dessas fontes, as do âmbito do saber acadêmico.
Tais conhecimentos podem ser oriundos também da experiência. Shulman analisa os processos
de raciocínio e ação didático/pedagógica em que os professores utilizam esses conhecimentos
básicos e questiona: “como se pode adquirir realmente o extenso caudal de conhecimentos sobre
o ensino durante o breve período dedicado à formação de professores?” (p. 9). Assim como o
autor, entendemos que a formação do professor não se esgota na licenciatura e nem mesmo se
inicia com tal curso, já que existem conhecimentos anteriores àqueles trabalhados pela
universidade que os futuros professores devem mobilizar no decorrer de sua formação inicial. No
entanto, pesquisas como as de Cury (2007) e Gatti e Barreto (2009) têm mostrado que os
ingressantes nas licenciaturas, em geral, apresentam uma formação bastante precária e, em razão
disso, os cursos superiores destinados à formação de professores de Matemática precisam, além
de dar conta dos conhecimentos matemáticos acadêmicos, suprir as necessidades dos alunos em
relação àqueles conteúdos matemáticos da educação básica que, depois de formados, precisarão
ensinar. Este ponto é delicado, pois na medida em que temos uma formação precária na Escola
Básica podemos ter, na graduação, alunos que não mobilizam os conhecimentos básicos de
conteúdo para ampliá-los e relacioná-los com aqueles que ensinarão no futuro.

Outro ponto, a ser discutido, refere-se aos conhecimentos que Shulman (1987) denomina
de “sabedoria adquirida com a prática” e que identifica como sendo a sabedoria que se obtém da
própria prática. Diversos aspectos do raciocínio pedagógico do docente, apontados pelo autor,
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são especialmente desenvolvidos durante a prática em sala de aula. Por exemplo, é durante a
prática que o professor poderá compreender, de fato, como mostrar ao aluno a forma como os
diferentes conteúdos ligados a uma mesma área ou de áreas diferentes se inter-relacionam. É
também atuando que o licenciado será efetivamente levado a refletir a respeito do caminho que é
necessário percorrer entre a sua própria compreensão de determinado conteúdo e o entendimento
do aluno e como motivá-lo a aprender aquilo. Tais conhecimentos guiam os professores
competentes ou lhes proporcionam um raciocínio reflexivo para a prática e o autor sugere a
documentação de práticas adequadas como fonte para estabelecer alguns modelos de ensino. No
entanto, esses conhecimentos deveriam ser, de certa forma, explicitados e de domínio dos
gestores escolares e professores experientes, porque seriam eles então que contribuíram para a
ampliação da formação efetiva do professor. O estágio, obrigatório pela legislação, na forma
atual, não é suficiente para que o futuro professor experimente efetivamente a prática docente.
Geralmente, eles acompanham professores em sala de aula, o que não garante a construção de
boas práticas; muitas vezes é o contrário que acontece.

Na busca da qualidade é necessário ter clareza dos conhecimentos prévios de Matemática
esperados dos ingressantes em um curso de licenciatura, os conhecimentos que são de fato
responsabilidade desses cursos e quais devem ser desenvolvidos após a formação. Esses, com
certeza, serão melhores construídos por professores que desenvolvem na graduação autonomia
para aprender, ou seja, que desenvolvam a capacidade de aprender, sem necessariamente ter
alguém o ensinando. Sem dúvida, estarão mais aptos para buscar soluções para os problemas que
se apresentarem em sala de aula.

Buscaremos, em continuidade a esse trabalho, aprofundar esses estudos para que possamos
ter clareza dos conhecimentos que buscamos desenvolver em nossa formação inicial.
Procuraremos obter dados que nos permitam continuar aperfeiçoando a estrutura curricular e a
dinâmica do curso analisado, objetivando fornecer aos alunos melhores condições de
aprendizagem e um espectro de conhecimentos que lhes permitam efetivamente, depois de
formados, dar continuidade ao seu processo de desenvolvimento profissional. É importante
salientar, que a partir do momento que o aluno conclui sua graduação, a universidade permanece
de portas abertas para que o mesmo possa dar continuidade a seu processo de formação que,
conforme já salientamos, não termina com a obtenção do grau de licenciado, ainda mais
considerando que, na contramão da globalização da formação de professores, as licenciaturas
brasileiras, em sua maior parte, organizam-se em 2.800 horas apenas.

Outra questão que ganhará destaque na continuidade dessa pesquisa, com o auxílio dos
dados obtidos, é a reflexão a respeito do tipo de formação continuada que deve ser oferecida para
a equipe docente de cursos de formação de professores ministrados na modalidade a distância, já
que os profissionais que hoje atuam nesses cursos nem sempre foram formados para tal e, por
esta razão, trazem para os cursos a distância práticas e crenças consolidadas a partir de suas
vivências como professores de cursos presenciais. Ministrar aulas em ambientes virtuais de
aprendizagem exige habilidades e competências distintas do ambiente presencial e as formações
iniciais e continuadas dos professores para cursos a distância deveriam considerar esse aspecto.
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Resumen  
Esta contribución presenta un estudio cualitativo descriptivo, basado en los estudios 
de caso, sobre el Conocimiento en el Horizonte Matemático de un profesor cuando 
enseña los conceptos básicos de función en Costa Rica. Se enmarca en las 
investigaciones sobre el conocimiento matemático del profesor para la enseñanza. 
Utiliza el Análisis Didáctico como herramienta para identificar conocimiento 
matemático. Los resultados destacan las relaciones entre los conceptos abordados y 
los presentados en otros niveles educativos. Esto demuestra, además, conocimiento 
del currículo. Se echan en falta referencias a campos de utilidad profesionales de los 
conceptos sobre función presentados. 

Palabras clave: conceptos básicos de función; conocimiento en el horizonte 
matemático; conocimiento matemático del profesor; enseñanza de las matemáticas; 
secundaria 

Abstract  
This contribution presents a qualitative-descriptive study, based on case studies on 
teacher’s knowledge in the mathematical horizon when he teaches the basic 
concepts of function in Costa Rica. It is part of the research on teacher mathematical 
knowledge for teaching. The study uses the Didactic Analysis as a tool to identify 
mathematical knowledge. The results highlight that the teacher links the concepts 
addressed and those presented in other educational levels. Also, teacher 
demonstrates knowledge of the curriculum. References to areas of professional 
utility of the concepts presented are missed. 

Key words: basic concepts of function; knowledge in mathematical horizon, 
mathematical knowledge; teaching of mathematics; high school. 
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Planteamiento de la investigación  
Desde un marco general, el profesor constituye uno de los agentes claves en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Como participante de estos 
procesos, guía al estudiante en la construcción del conocimiento (Salcedo, 2012). En este 
sentido, Espinoza, Espinoza, González, Ramírez y Zumbado (2008) destacan que el papel del 
profesor es esencial. Además de ser un guía, “conoce el saber a enseñar antes de ser 
presentado al alumno” (p. 50), influye en la calidad de la enseñanza que el estudiante obtiene. 
Su propósito     del profesor     es orientar el desarrollo del pensamiento crítico, que se 
contrapone a lo que comúnmente muestra el sistema educativo costarricense donde el 
estudiante es solamente un receptor del conocimiento (Badilla, et al., 2004).  

En Costa Rica, en 2010, el Ministerio de Educación Pública (MEP) llevó a cabo una 
prueba para evaluar los conocimientos sobre contenidos matemáticos de los profesores de 
matemática de Educación Secundaria. Esta prueba se componía de cuestiones (ítems) 
similares a las presentadas en el examen de bachillerato (prueba estandarizada para los 
estudiantes en el último nivel de secundaria). El Informe del Estado de la Educación destaca 
que el 56,7% de estos profesores se ubicó por encima de la media. Esto sugiere que el 43,3% 
restante no domina los contenidos o buena parte de estos (Cuarto Informe Estado de la 
Educación, 2013, p. 164). Esto evidencia limitaciones en el conocimiento matemático de los 
docentes que podría incidir en la enseñanza de las matemáticas.  

Por otra parte, un análisis realizado a los resultados de la prueba de bachillerato de 
matemática aplicadas en el 2013 (MEP, 2014) reconoce dificultades en los estudiantes al 
resolver problemas relacionados con el tema de funciones. Se encontró un bajo porcentaje de 
aprobación para los objetivos correspondientes a este tema (la mayoría inferior a 60%), que 
son los de menor logro. Esto pone de manifiesto posibles dificultades y errores en el 
aprendizaje de conceptos y procedimientos matemáticos vinculados a las funciones.  

El estudio que se presenta enfoca al profesor como un agente responsable de la 
formación de los estudiantes en matemática. Estudia el Conocimiento en el Horizonte 
Matemático (CHM) de un profesor de secundaria al enseñar los conceptos básicos de 
función. Este trabajo pretende aportar información a las autoridades educativas del país y los 
encargados de formar futuros profesores sobre la importancia del conocimiento matemático 
que deberían tener los docentes, permitiendo fortalecer la formación de estos profesionales 
en la enseñanza de la matemática en aquellos temas con mayor dificultad para los 
estudiantes. 

Problema de investigación 
¿Qué características sobre el Conocimiento en el Horizonte Matemático muestra 

un profesor de matemáticas para enseñar los conceptos básicos de función en cuarto 
año de la Educación Secundaria en un colegio académico diurno en la provincia de 
Heredia? 

 
Objetivos de la investigación  

Para dar respuesta al problema de investigación se ha planteado un objetivo general del 
que se desprenden tres objetivos particulares.  
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Objetivo general. Estudiar el Conocimiento en el Horizonte Matemático de un profesor 
de matemática para la enseñanza de los conceptos básicos de función a estudiantes de cuarto 
año de Educación Secundaria en un colegio académico diurno en la provincia de Heredia. 

 
Objetivos específicos.  

1. Describir el proceso de enseñanza de los conceptos básicos de función utilizados por 
un profesor de matemática.  

2. Identificar los componentes del Conocimiento en el Horizonte Matemático de un 
profesor de matemática que enseña los conceptos básicos de función.  

3. Determinar indicadores sobre el Conocimiento en el Horizonte Matemático que 
caracterizan a un profesor de matemática que enseña los conceptos básicos de 
función. 

 
Marco teórico  

Estado de la cuestión  
Diversas investigaciones han abordado el Conocimiento del Contenido Matemático 

(MKT1) para la enseñanza. Ball, Thames y Phelps (2008) categorizan el MKT en dominios de 
conocimiento; Climent y Carrillo (2003) subrayan el vínculo entre la investigación educativa y 
la formación profesional del profesor; Rojas (2010) acentúa el conocimiento para la enseñanza 
y la calidad matemática de la instrucción. Esta autora propone el análisis didáctico como un 
instrumento óptimo para medir el conocimiento profesional del docente cuando lo pone en 
práctica durante las lecciones y la observación de clase como mecanismo para interpretar si el 
profesor muestra alguna característica del conocimiento profesional, tomando en cuenta que 
podía el profesor estar consciente o no de ello (Rojas, 2010, p.78). Por su parte, Carmona y 
Climent (2012) desarrollaron un estudio para comprender este conocimiento en un profesor 
cuando imparte el tema de ecuaciones de una recta. Pino-Fan, Godino, Castro y Font (2012) 
diseñan un instrumento para medir el conocimiento matemático y didáctico de profesores sobre 
la derivada. 

En cuanto al conocimiento matemático sobre funciones, Shumway (2003) destacó su 
efecto en la planificación de la lección en secundaria. Haciomeroglu (2006) analizó el 
conocimiento pedagógico de dos futuros profesores de matemática vinculado al concepto de 
función. Resalta la dificultad de los futuros profesores en el tema de funciones. Finalmente, 
Agarwal (2006) subraya que existe en los profesores un conocimiento matemático incompleto 
(sobre funciones) y una falta de lenguaje matemático formal. Estos estudios acentúan el interés 
por el estudio de aspectos y la caracterización del conocimiento del contenido matemático del 
profesor en el marco de la Didáctica de la Matemática. 
 

Fundamentos teóricos  
Conocimiento profesional del profesor de matemática. El conocimiento profesional del 

profesor se entiende como aquellos saberes y experiencias que pone en práctica el docente, que 
viene construyendo desde su formación inicial y durante el desarrollo de su carrera (Climent, 
2002). Esta investigación se centrará en la experiencia del profesor participante como el medio 
de la construcción del conocimiento profesional.  
                                                           
1 Mathematical Knowledge for Teaching, siglas en inglés 
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Shulman ha precisado con sus estudios, sobre el conocimiento profesional de los 
profesores, las diferencias entre el Conocimiento del Contenido y el Conocimiento del 
Contenido para la Enseñanza. El primero se refiere a la cantidad y a la organización del 
contenido en la mente del profesor (Shulman, 1986). El profesor debe ser capaz de manejar 
las definiciones y poder justificar proposiciones en particular, así como conocer cómo se 
relaciona el conocimiento con otras disciplinas. El conocimiento del contenido para la enseñanza 
se refiere a la combinación del contenido y la pedagogía (Shulman, 1987). El profesor debe 
analizar la forma de presentar la materia al estudiante; debe tomar en cuenta las habilidades y 
dificultades que puedan presentar, además de adaptarla a la diversidad de interés de los jóvenes. 

Conocimiento matemático del profesor para la enseñanza. Hill, Ball y Schilling 
(2008) definen el Conocimiento Matemático para la Enseñanza como “el conocimiento 
matemático que los profesores utilizan en el aula para producir aprendizaje y crecimiento en 
los alumnos” (p.374). Así, el profesor debe poseer un conocimiento específico para la 
enseñanza que va más allá del conocimiento matemático.  

A partir de las propuestas de Shulman (1986, 1987) sobre el Conocimiento del 
Contenido y el Conocimiento del Contenido para la Enseñanza, Ball, Thames y Phelps (2008) 
establecen un modelo de Conocimiento Matemático para la Enseñanza. En este se destaca una 
distinción entre el Conocimiento del Contenido y Conocimiento Pedagógico del Contenido. 
La figura 1 muestra el modelo propuesto por los autores (Hill, Ball y Schilling, 2008, p.37). 

 

 
 

Figura 1. Dominios de Conocimiento Matemático para la Enseñanza. 
 

El Conocimiento del Contenido, que enfoca las matemáticas, se compone de tres 
subdominios: Conocimiento Común del Contenido (CCC), Conocimiento en el Horizonte 
Matemático (CHM) y Conocimiento Especializado del Contenido (CEC). Para este estudio solo 
se considerará el CHM. Este se refiere a las relaciones existentes entre temas matemáticos en 
distintos niveles escolares. El profesor debe saber las conexiones de un contenido respecto a 
otros temas en matemáticas, como también con otras disciplinas, y además debe saber su 
importancia durante la trayectoria curricular (Sosa, 2011). El CHM es “conocimiento que aporta 
una perspectiva a los profesores para su trabajo” (Godino, 2009, p. 17). 

El Conocimiento Pedagógico del Contenido acentúa los procesos de enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas. Se integra por tres subdominios: Conocimiento del Contenido y 
de los Estudiantes (CCE), Conocimiento del Contenido y de la Enseñanza (CCEs) y 
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Conocimiento del Currículo (CC). Estos dominios no serán considerados en este estudio, pues 
el foco de atención es el Conocimiento del Contenido Matemático. 

Análisis didáctico. Gómez (2007) define el Análisis Didáctico como el “procedimiento 
con el que es posible explorar, profundizar y trabajar con los diferentes y múltiples significados 
del contenido matemático escolar, para efectos de diseñar, llevar a la práctica y evaluar 
actividades de enseñanza y aprendizaje”. El Análisis Didáctico se integra por cinco análisis 
parciales: (a) análisis conceptual, (b) análisis de contenido, (c) análisis cognitivo, (d) análisis de 
instrucción y (e) análisis de actuación o evaluación (Rico y Fernández-Cano, 2013). 

El análisis conceptual indaga la variedad de significados, las posibles relaciones entre los 
términos, las creencias y concepciones de cada campo conceptual. Su objetivo es fundamentar y 
clarificar conceptos y términos. Este análisis va a sustentar la primera dimensión del análisis del 
contenido (Rico y Fernández-Cano, 2013). El análisis de contenido explora el significado de un 
concepto matemático en tres dimensiones: estructura conceptual, fenomenología y sistema de 
representación. El docente debe disponer de una organización del contenido para elegir las 
tareas que realizará en el proceso de enseñanza (Rojas, Flores y Ramos, 2013). 

El análisis cognitivo se estructura en expectativas, limitaciones y oportunidades en el 
aprendizaje escolar (Lupiañez, 2009). Las expectativas son los fines, objetivos y capacidades, 
para establecer caminos de aprendizaje. Las limitaciones se refieren a los errores y dificultades 
que tienen los estudiantes al aprender un tema. Las oportunidades muestran las tareas 
planteadas o propuestas para la enseñanza de un contenido. El análisis de instrucción en este el 
profesor diseña, analiza y selecciona una variedad de tareas como elementos de la unidad 
didáctica de planificación. Analiza también instrumentos de evaluación y recursos didácticos 
(Lupiañez, 2009). El análisis de actuación (de evaluación) logra describir las habilidades y 
dificultades que han manifestado los estudiantes durante el proceso escolar (Gómez, 2007). Este 
permite una evaluación de los análisis previos y su utilidad para establecer modificaciones e 
iniciar nuevamente el ciclo de análisis. 

Esta investigación enfoca los dos primeros análisis desde la perspectiva de Rojas, Ramos 
y Flores (2013) como procedimiento para identificar conocimiento en la acción. 

Metodología  
Este apartado expone el tipo de investigación, la selección del participante, los 

procedimientos que se emplearán para recoger los datos y la técnica para el análisis 
de la información. 

 
Tipo de investigación y participantes  

La investigación es cualitativa descriptiva basada en los estudios de caso. Se enmarca en 
la línea de investigación “Formación del profesorado de matemáticas2”. Enfoca el 
Conocimiento en el Horizonte Matemático de un profesor para la enseñanza de funciones en el 
ciclo diversificado de la educación matemática en Costa Rica.  

La fuente de información es un profesor de matemáticas. Su selección responde a una 
serie de criterios definidos a partir de los propósitos del estudio, los planteamientos del equipo 
investigador del proyecto en que se enmarca esta investigación y las propuestas de 
investigaciones previas (Rojas, Carrillo y Flores, 2012). Estos criterios incluyen requisitos para 
                                                           
2 http://www.ugr.es/~dpto_did/ 

http://www.ugr.es/%7Edpto_did/
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localizar al participante en el contexto y asegurar su disponibilidad. También, requerimientos 
para seleccionar un profesor experto: “aspectos generales de la experiencia profesional del 
profesor” (Rojas, Carrillo y Flores, 2012, p. 483).  
Recolección de datos 

Observación. Los datos se recolectaron mediante observaciones de clase. La 
observación es no participante. Además del registro de la información en el protocolo de 
observación, se grabaron las lecciones en audio y video para mantener un registro real y cercano 
a lo acontecido en la clase durante la fase de análisis y evitar la omisión de detalles 
trascendentales para los resultados del estudio. 

Análisis de la información 
Para analizar la información se utilizarán las categorías sobre el CHM propuestas por 

Rojas, Flores y Ramos (2013). Para cada categoría se establece una serie de unidades de análisis 
para estudiar el CHM de un profesor para la enseñanza de funciones. Estas se destacan en las 
tablas 1 y 2. Los datos relacionados a los conocimientos CCC, CEC, CCE, CCEs y CC serán 
analizados dentro del proyecto en el que se enmarca esta investigación. 

Categorías de análisis según el CHM. Se han considerado dos categorías de análisis. (a) 
Relaciones entre los contenidos matemáticos que enseña con los niveles escolares anteriores y 
posteriores (RCM). (b) Referencias a campo de utilidad del contenido en ámbitos específicos 
(educativo, laboral, personal) (RCU) 
 

Discusión y resultados  
Análisis del Conocimiento en el Horizonte Matemático 

La información obtenida se organizó por medio de episodios. Cada episodio corresponde a 
una sesión de clase de 40 minutos (algunos episodios son de 80 minutos, según el número de 
lecciones impartidas durante la observación). La descripción de los episodios muestra una 
síntesis del trabajo del profesor en la clase, los conocimientos abarcados y las evidencias sobre 
las categorías de análisis. Para ejemplificar el tratamiento de los datos, de los seis episodios 
analizados se presenta únicamente la información de los dos primeros. La totalidad de los datos 
se muestra en las tablas 1 y 2. 

Episodio [1] 
Síntesis del episodio: Introducción del contenido de funciones. Planteamiento de un 

problema, resolución y revisión en la pizarra. 

Conocimientos: cantidad constante, cantidad variable, variable dependiente, variable 
independiente, función y criterio de una función. 

Conocimiento en el Horizonte Matemático 
Categoría RCM: No se muestra. 

Categoría RCU: el problema propuesto por el profesor se encuentra dentro del ámbito 
comercial     tarifa de taxi    . El profesor presenta a los estudiantes una situación cotidiana que 
evidencia un uso práctico de los conceptos cantidad constante, cantidad variable, variable 
dependiente, variable independiente, función y criterio de una función. 
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Episodio [2]  
Síntesis del episodio: el profesor retoma el problema de la clase anterior. Utiliza el 

material impreso (folleto) para exponer ejemplos, ejercicios y conceptos.  
Conocimientos: cantidad constante, cantidad variable, variable dependiente, variable 

independiente, relación. 
 
Conocimiento en el Horizonte Matemático 

RCM: el profesor hace referencia a conocimientos previos a los conceptos abordados: 
fórmulas correspondientes al área del círculo y la longitud de una circunferencia abordados en 
la educación primaria. También, relaciona las ecuaciones con el concepto de incógnita tratado 
en el segundo año de Secundaria. Sobre conocimientos posteriores, menciona la función 
inversa, criterio de una función, función, área del triángulo equilátero y preimagen, que se 
imparten en quinto año de Secundaría. 

RCU: propone tareas en situaciones del ámbito educativo: ejemplos vinculados al 
movimiento rectilíneo, peso de una ballena (otras ciencias naturales) y modelos de ejercicios 
similares a los evaluados en la prueba de bachillerato. El material didáctico utilizado (folleto) 
contiene una reseña histórica sobre el concepto de función. Sobre el ámbito personal, presenta 
un problema sobre el fumado y hace énfasis en los estudiantes sobre las consecuencias de este 
vicio. 

La tabla 1 muestra la relación entre los conceptos matemáticos sobre función que se 
abordaron y los conceptos previos y futuros referidos por el profesor. 
 

Tabla 1 
Relaciones entre conceptos matemáticos sobre función y conceptos previos/futuros referidos 

Concepto matemático Conceptos previos referidos Conceptos futuros referidos 
Relación Ninguno Función 

Cantidad constante Área del círculo (PI). Longitud de 
circunferencia (perímetro) 

Área del triángulo equilátero 

Cantidad variable Área del círculo (A, radio). Longitud 
de circunferencia (perímetro) 

Área del triángulo equilátero 

Variable 
independiente 

Área del círculo (radio). Ecuación de 
primer grado. Longitud de 
circunferencia (perímetro) 

Concepto de función inversa 
Criterio de una función 
Área del triángulo equilátero. 
Abscisa 

Variable dependiente Área del círculo (A). Ecuación de 
primer grado. Longitud de 
circunferencia (perímetro) 

Concepto de función inversa 
Criterio de una función 
Área del triángulo equilátero. 
Ordenada 

Función Relación. Factorización, ecuaciones 
cuadráticas. Gráfico 

Preimagen. Clasificación de 
funciones. Función cuadrática 

Dominio Par ordenado. Gráfico. Conjunto por 
extensión 

Plano Cartesiano 

Codominio Par ordenado. Gráfico. Conjunto por 
extensión 

Plano Cartesiano 
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Ámbito Subconjunto. Conjunto dado por 
extensión. Conjunto de los números 
naturales. Intervalo real 

Análisis de gráfica 

Preimagen Ecuación lineal. Ecuación cuadrática. 
Ecuación algebraica fraccionaria. 
Proporciones. Teorema de Thales. 
Ley distributiva. Propiedad de los 
radicales. Simplificación 

Abscisa. Dominio Máximo. 
Clasificación de funciones. Función 
radical. Función cuadrática 

Imagen Ecuación lineal Ordenada 
Criterio de función Ecuación Ninguno 
Otro: Gráfica de 

función 
Gráfico. Pares ordenados. Plano 
cartesiano 

Parábola 

 

Un dato que es importante destacar es que el docente no indicó el nivel posterior en que 
estudian los conceptos futuros referidos. Respecto a los conceptos previos referidos enfatizó que 
ecuaciones de primer grado y las ecuaciones lineales se estudian en segundo y tercer año de 
secundaria y que en este último nivel también se analizan las ecuaciones cuadráticas. Además 
indicó que en primaria se estudian los conceptos de área y longitud de circunferencia de un 
círculo. 

 

Tabla 2 
Referencias a campos de utilidad del contenido en ámbitos específicos expuestos por el 
profesor 

Concepto 
matemático 

 
Comercial 

Campo 
Educativo 

 
Personal y laboral 

Relación Ninguno Ninguno Ninguno 
Cantidad 
constante 

Tarifa de taxi (tarifa 
primer kilómetro) 

Preparación bachillerato 
(ejercicios) 
Movimiento de rectilíneo 
(Física) 

Salario de un trabajador 
(salario base) 

Cantidad variable Tarifa de taxi 
(Kilómetros 
adicionales y costo) 

Preparación bachillerato 
(ejercicios) 
Movimiento de rectilíneo 
(Física) 

Ninguno 

Variable 
independiente 

Tarifa de taxi 
(Kilómetros 
adicionales) 
Venta de revistas 

Movimiento de rectilíneo 
(Física) 
Peso de una ballena 
Preparación bachillerato 
(ejercicios) 

Vicio del fumado 

Variable 
dependiente 

Tarifa de taxi (costo) Movimiento de rectilíneo 
(Física) 
Peso de una ballena 
Preparación bachillerato 
(ejercicios) 

Desarrollo de un niño 
Fumado 
Salario 

Función (Gráfica) Tarifa de taxi 
(Introducción al 
tema) 

Reseña histórica de función 
Preparación bachillerato 
(ejercicios) 
Calificaciones 

Fumado 

Preimagen Venta de revistas Ninguno Ninguno 
Imagen Ninguno Ninguno Salario 
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Criterio de 
función 

Tarifa de taxi 
(calcular tarifa) 

Ninguno Salario 

Otro: Gráfica de 
función 

Ninguno Movimiento parabólico 
(Física) 

Ninguno 

 

En cuanto a las unidades de análisis dominio, codominio y ámbito se omiten 
indicaciones y referencias sobre campos de utilidad. 

 
Análisis del Conocimiento en el Horizonte por episodio  

Se describe cada uno de los seis episodios respecto a las dos categorías sobre el CHM 
observadas. 

Episodio [1]. El problema planteado por el profesor destaca una situación cotidiana: la 
tarifa de un taxi. Su resolución permite a los estudiantes una introducción a conceptos nuevos 
sobre el tema de funciones. El docente destaca la utilidad del concepto en el campo comercial. 

Episodio [2]. El profesor muestra un conocimiento amplio sobre los conocimientos 
previos y posteriores al tema de funciones. Mediante ejemplos el profesor retoma 
conocimientos anteriores de los estudiantes y los aplica con los nuevos conceptos. 

P: Si yo les diera a ustedes esta otra fórmula, el área de un círculo, recordemos, escuela, 
¿cómo se calcula el área de un círculo? 

P: Por “Pi” correcto. El área del círculo es “Pi” multiplicado por radio a la dos. 
Díganme ustedes ¿quién es la variable dependiente ahí en esa fórmula? 

Sobre los conocimientos posteriores el profesor los menciona con el avance de la clase, 
sin especificar a cuál nivel corresponde. 

P: Entonces perfectamente, esto nos va a relacionar con un concepto que vamos a ver más 
adelante, todavía no, el concepto de función inversa. Una variable dependiente 
perfectamente yo haciendo un despeje la puedo convertir en una variable independiente y 
en forma viceversa. 

El profesor propone ejemplos que evidencian aplicaciones del tema en el ámbito 
educativo y personal: destaca una reseña histórica sobre el tema de funciones y propone 
ejercicios que son modelo de las pruebas de bachillerato. También, muestra dominio de campos 
de utilidad en otras disciplinas como la Física, esto mientras lee un ejercicio del material. 

P: [lee] Por ejemplo para describir el movimiento en línea recta de un cuerpo, (comenta) o 
sea movimiento rectilíneo, tema de Física, verdad?, que me imagino que ya ustedes están 
analizando con los profesores, (lee) que se mueve a una velocidad constante… 

Dentro del ámbito personal, resalta las consecuencias del fumado como la afectación de 
los bronquios. Los estudiantes ponen en práctica los conceptos de variable dependiente, variable 
independiente y la noción de función, además de ver la aplicación en una problemática de salud. 

Episodio [3]. El profesor retoma el concepto de relación tratado en la clase anterior. Esto 
para introducir el concepto de función. Luego, hace referencia sobre particularidades de las 
funciones que van a ver más adelante. 

P: Más adelante que estemos viendo clasificaciones de las funciones según el estudio de 
este segundo conjunto entonces ahí vamos a ver ¿qué pasa si sobra?, ¿qué pasa si no 
sobra?, ¿qué pasa por ejemplo en una relación como esta que el 1 y el 2 van al mismo 
elemento? Entonces ¿qué nombre reciben esas funciones? 
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En esta clase el profesor improvisa un ejemplo propio del ámbito educativo: calificaciones 
y estudiantes. 

Episodio [4]. Cuando explica los conceptos de dominio y codominio de una función, el 
profesor retoma conocimientos previos, presentados en clases anteriores. También se refiere a 
conceptos que se tratarán en clases futuras. 

P: [se refiere al ámbito] Del codominio B correcto. Es un subconjunto del codominio B, 
recordemos que este signo significa subconjunto. 

Sobre los usos en distintos campos, se utilizan situaciones para que los estudiantes 
apliquen los conocimientos adquiridos sobre cantidad constante, variable independiente, 
variable dependiente, preimagen, imagen y criterio de una función. 

Episodio [5]. Se subrayan conceptos previos sobre la teoría de conjuntos y relaciones 
aritméticas y algebraicas. 

P: ¿Cómo resolvemos esa ecuación? Vean que es una ecuación un poquito particular a la 
que ustedes conocen, es una fracción igualada a otra fracción, en noveno año ustedes 
vieron lo que fue proporciones cuando vieron el teorema de Thales, por lo tanto si pueden 
tener la noción de cómo resolver ésta ecuación… 

El docente acentúa conocimientos posteriores como análisis de la gráfica para el concepto 
de ámbito. Se refiere también al dominio máximo, clasificación de funciones: función radical y 
función cuadrática para el concepto de preimagen. 

P: Por lo tanto hay dos pares ordenados (-2,3) y (2,3), es una función particular que 
vamos a llamar más adelante función cuadrática, una función cuadrática perfectamente un 
elemento del ámbito puede tener dos preimagenes, eso sucede en las funciones 
cuadráticas. 

Episodio [6]. El profesor destaca conceptos preliminares. Algunos se enmarcan en el 
campo educativo. 

P: Una parábola, que está asociado con el movimiento parabólico que ustedes están 
viendo en Física. 

Conclusiones 
 

La descripción del proceso de enseñanza de un profesor de matemáticas cuando enseña 
los conceptos básicos de función en cuarto curso de secundaria y el análisis realizado permiten 
las siguientes conclusiones. 

El profesor refiere a otros niveles educativos (preliminares y posteriores) cuando aborda 
diversos conceptos vinculados al concepto de función. Sobre los niveles previos, el profesor 
destaca conceptos propios de la educación primaria sin especificar el año escolar en que se 
ubican. Respecto a los conceptos previos que hace alusión y que se estudian en secundaria, 
menciona con exactitud el año al que corresponde y su utilidad. 

En cuanto a conocimientos posteriores, el profesor acentúa diversos conceptos que serán 
abordados en niveles futuros (quinto año de secundaria). Esto resalta la utilidad inmediata y 
futura de los conceptos estudiados en el aprendizaje de los estudiantes. Cabe señalar que se 
omiten referencias sobre el uso de los conceptos básicos de función en la Educación Superior. 
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Esto pone de manifiesto que el profesor conoce el currículo de matemática para la 
Educación General Básica y Diversificada. Sobre primaria, muestra, a nivel general, un dominio 
de nociones sobre los contenidos que se abordan. Para secundaria, el dominio mostrado de la 
organización de los conceptos matemáticos por curso es mayor. 

Sobre las referencias a campos de utilidad, el profesor se limita a situaciones de ámbitos 
como el comercio, la educación, el trabajo y lo personal. Destaca el énfasis que se hace en el 
uso de los conceptos matemáticos como parte de la preparación para la prueba de Bachillerato. 
Se omite información sobre el uso de los conceptos matemáticos en campos profesionales 
específicos y con mayor grado de formalización. 

Finalmente, las categorías de análisis sobre el Conocimiento en el Horizonte Matemático 
utilizadas han permitido caracterizar el desempeño profesional del profesor. El profesor 
sometido a estudio es un profesional que establece vínculos entre los conceptos matemáticas 
que se abordan y otros estudiados o que se estudiarán; además, destaca la utilidad de estos 
conceptos en distintos ámbitos de aplicación sin alcanzar un alto nivel de formalización. 
También, el estudio ha permitido identificar rasgos sobre el Conocimiento del Currículo, uno de 
los subdominios del Conocimiento Pedagógico del Contenido. Esto conduce a profundizar, en 
estudios futuros, sobre este conocimiento en el profesor de matemáticas y establecer vínculos 
entre estos subdominios. 
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Resumen 
Esta comunicación presenta algunos resultados preliminares de un proyecto que se 
sustenta, por un lado, en los resultados poco satisfactorios en el conocimiento 
disciplinar (matemático) de los profesores de matemáticas chilenos en evaluaciones 
docentes nacionales e internacionales y, por otro, en el rendimiento deficiente de los 
alumnos en las distintas pruebas de matemática. Así, considerando la importancia del 
papel del profesor y de su conocimiento en y para el aprendizaje de los alumnos 
enfocamos nuestra atención en el conocimiento matemático especializado del 
profesor. Los resultados de la investigación indican la necesidad de una formación de 
profesores que apunte a desarrollar el conocimiento especializado del profesor y, 
luego, aproximar la formación de profesores con la práctica docente. En ese sentido 
son necesarios más estudios que se enfoquen en estos aspectos de comprehender el 
contenido del conocimiento del profesor y permitan conceptualizar tareas que 
faciliten relacionar teoría y práctica y desarrollar ese conocimiento. 

Palabras clave: conocimiento matemático especializado, modelo MTSK, números 
racionales, profesores de educación básica, formación de profesores. 

Introducción 
Consultando los currículos de distintos países (e.g., Chile, Brasil, México, Italia) podemos 

constatar que en los últimos años, las políticas educativas de la mayoría de los países reafirman 
la importancia del papel del profesor y la influencia de su desempeño y formación inicial en los 
logros de los sistemas educativos. Este reconocimiento (y llamada de importancia) del profesor y 
de su conocimiento ha llevado a la realización de distintos proyectos de investigación 
internacionales (complementando los que ya se estaban realizando a nivel nacional y local) 
enfocados en obtener, por un lado, algunos datos sistematizados del conocimiento del profesor, y 
por otro lado, otros abordajes se enfocan en la búsqueda de un entendimiento más amplio de las 
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relaciones (correlaciones o no) entre ese conocimiento y el desempeño en la práctica. La revisión 
de los documentos acerca de la evaluación docente en Chile, revela resultados poco satisfactorios 
de sus egresados tanto en pruebas nacionales INICIA1 (MINEDUC, 2013), como internacionales 
TEDS-M2 (Tatto et al, 2008). Por otra parte, es notorio el déficit del rendimiento de los alumnos 
chilenos en pruebas nacionales SIMCE3 (Agencia de Calidad de la Educación [ACE], 2013) e 
internacionales PISA (OCDE, 2014), particularmente en el área de las matemáticas. Así, y 
siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales (e.g., UNESCO, OCDE) para 
mejorar dichos indicadores (Delors, 1994), existe la necesidad de fortalecer programas de 
formación inicial y continua, donde la especificidad de la actuación docente sea uno de los 
aspectos (el aspecto) centrales – que tiene implicaciones tanto en las dimensiones del 
conocimiento matemático cómo didáctico, bien cómo un control del rendimiento del docente.  

La mejora de la práctica de los profesores, y de las aprendizajes y resultados de los 
alumnos, pasa también por una mejora en el conocimiento del profesor, ya que este conocimiento 
es el factor que más influye en los aprendizajes y resultados de los alumnos (e.g., Nye, 
Konstantopoulos, & Hedges, 2004; Ma, 2010). En ese sentido, tomando en consideración la 
diversidad de perspectivas posibles al conocimiento del profesor, y teniendo cómo punto de 
partida la necesidad de fortalecer ese conocimiento relacionándolo con las situaciones de la 
práctica, consideramos el conocimiento del profesor desde la perspectiva del Mathematics 
Teachers Specialised Knowledge – MTSK4 (e.g., Carrillo, Climent, Contreras, & Muñoz-
Catalán, 2013). Según la problemática mencionada, emerge la necesidad de obtener una 
comprensión más amplia y profunda sobre las situaciones matemáticas críticas en la práctica y 
sobre los motivos que las tornan críticas para que sea posible posteriormente, elaborar programas 
de formación que se enfoquen donde son, efectivamente, necesarios (e.g., Ribeiro & Carrillo, 
2011a). Entre esas situaciones matemáticamente críticas, los racionales, son uno de los 
contenidos identificados desde hace tiempo. Ya Kieren (1976) se refería a las dificultades de los 
alumnos en el dominio de los racionales, en particular en las fracciones. Y desde entonces hasta 
nuestros días, la mayoría de los trabajos se han enfocado en los alumnos y en sus resoluciones, 
justificaciones o su comprensión sobre algunos aspectos de los racionales, dejando al profesor y 
su papel en los aprendizajes (y resultados) de los alumnos fuera del foco de atención (e.g., Pinto 
& Ribeiro, 2013a).  

Con la intención de poder contribuir de forma activa y participativa a la mejora de los 
aprendizajes y resultados de los alumnos, hemos empezado un proyecto más amplio, del cual en 
el presente artículo presentamos solo una parte donde pretendemos aportar datos para su 
discusión y reflexión basadas en episodios de clase que permitirían profundizar y avanzar en las 
posibles propuestas a efectuar posteriormente con el fin de mejorar la formación de los 
profesores (otra fase del presente proyecto). Así, en este documento abordamos la siguiente 
cuestión: ¿qué conocimiento matemático – en el sentido del MTSK -evidencia en el aula un 
profesor de educación básica, mientras imparte el contenido de los números racionales? 

                                                 
1 La evaluación Inicia es un sistema creado por el Ministerio de Educación de Chile, con el propósito de 
verificar la calidad de la Formación Inicial Docente. (http://www.evaluacioninicia.cl) 
2 Teacher Education and Development Study in Mathematics (http://www.iea.nl/teds-m.html) 
3 Sistema de Evaluación de la Agencia de Calidad de la Educación de Chile. 
(http://www.agenciaeducacion.cl/simce) 
4 Optamos por utilizar la nomenclatura en inglés de modo a que no nos quedemos con problemas de 
traducción entre los distintos elementos del grupo y también de forma a homogeneizar las discusiones. 
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La opción por enfocarse en la práctica docente mientras el profesor imparte el contenido de 
los números racionales, como hemos mencionado anteriormente, se relaciona con el hecho de 
que varias investigaciones se refieren a éste como un contenido difícil para los alumnos, y que 
esa dificultad se relaciona también con las dificultades de los profesores a la hora de abordarlo 
((e.g., Behr, Harel, Post, & Lesh, 1993; Gairín, 2001; Fandiño, 2009; Pinto & Ribeiro, 2013a, 
2013b; Streefland, 1991; 1997) – de ahí que se ha considerado un contenido potenciador de 
ocurrencia de situaciones matemáticas críticas, y, por tanto, un contexto rico en oportunidades de 
aprender sobre el conocimiento del profesor. Esta dificultad en la enseñanza de los racionales en 
educación básica sigue siendo foco de varios estudios (pero son necesarios otros más, en 
concreto en Chile) que atribuyen esas dificultades al hecho de que los profesores (entre los 
estudiados) tienen conocimientos fragmentados de y sobre este contenido (e.g., Ma, 2010; Pinto 
& Ribeiro, 2013a). Sin embargo, poco se sabe al respecto de los profesores de básica chilenos, 
siendo ésta otra de las justificaciones de la importancia del trabajo que se presenta. 

Marco de referencia 
La necesidad de caracterizar el conocimiento necesario para enseñar matemáticas ha 

llevado a la elaboración de distintos modelos del conocimiento del profesor (e.g., Ball, Thames, 
& Phelps, 2008; Bromme, 1994; Carrillo et al., 2013; Rowland, Huckstep, & Thwaites, 2005; 
Shulman, 1986). Dentro de los diferentes aspectos diferenciados en el conocimiento profesional 
del profesor para la enseñanza de la matemática, nos interesan especialmente aquellos más 
intrínsecamente ligados a la matemática y su enseñanza y aprendizaje, correspondiendo ésta a 
una de las justificaciones para optar por el MTSK. Esta conceptualización se encuentra en 
desarrollo (como parte del trabajo desarrollado por el grupo de investigación de la Universidad 
de Huelva – España) y este trabajo pretende contribuir también con algunos datos que permitan 
profundizar en el contenido de los distintos subdominios de esta conceptualización (véase 
descripción más abajo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Subdominios del MTSK (Carrillo et al., 2013). 
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La conceptualización del MTSK (Figura 1), se compone en dos grandes dominios. A la 
izquierda tenemos los tres subdominios del Conocimiento Matemático (Mathematical 
Knowledge – MK) y a la derecha los tres del Conocimiento Didáctico del Contenido 
(Pedagogical Content Knowledge – PCK). Hay que enfatizar que las creencias del profesor 
asumen un papel central en toda su práctica, y luego son una componente central de su 
conocimiento (e.g., Ribeiro & Carrillo, 2011a). Dado que nuestro foco de interés en este artículo 
se centra, esencialmente en lo que se refiere al conocimiento del contenido matemático (ya que 
se asume que este sustenta el desarrollo del PCK (Ma, 2010), enfocamos nuestra atención 
esencialmente en los tres subdominios de este dominio. Así, en el MK tenemos: Conocimiento 
de los Temas (Knowledge of Topics – KoT); Conocimiento de la Estructura Matemática 
(Knowledge of the Mathematical Structure – KSM) y Conocimiento de la Práctica Matemática 
(Knowledge of the Mathematical Practice – KPM).  

El KoT se refiere al conocimiento del profesor asociado a los contenidos matemáticos que 
pretendemos que aprenda el alumno, con un nivel de profundización mayor, relacionado, entre 
otros, con aspectos fenomenológicos, significados, definiciones y ejemplos, que caractericen 
aspectos del tema abordado, además de referirse al contenido disciplinar de las matemáticas que 
figura en manuales y textos matemáticos, y puede variar de acuerdo al currículo de cada país. Por 
ejemplo, saber la fenomenología de los números racionales, su definición (u incluso distintas 
definiciones, dependiendo del punto de partida u del abordaje histórico). En el KSM, se incluyen 
las relaciones que establece el profesor entre distintos contenidos matemáticos, ya sea en un 
curso específico o con contenidos de otros cursos o niveles educativos. Se trata de un sistema 
integrado de conexiones que le permita comprender y desarrollar conceptos avanzados desde una 
perspectiva elemental y conceptos elementales mediante el tratamiento a través de una visión 
avanzada. Un ejemplo de este subdominio podrá referirse al conocimiento del profesor de la 
estructura de los distintos conjuntos numéricos (e.g., naturales, enteros, racionales, reales) y 
conexiones entre dichos conjuntos (N Z Q R). Al hablarnos del KPM, nos referimos al 
conocimiento de las formas de conocer, crear o producir en matemáticas, conocimiento de 
aspectos de la comunicación matemática, del razonamiento y la prueba. Este subdominio se 
caracteriza por enfocarse en la identificación de prácticas propias del trabajo matemático, ligadas 
a un tema específico o a la matemática en general. Saber que una manera de proceder en 
matemáticas es buscar y crear patrones, sería un ejemplo de este subdominio. 

Contexto y Método 
Lo que se presenta en este documento es parte de un estudio más amplio que se enfoca en 

caracterizar aspectos del conocimiento especializado del profesor enfocando en las necesidades 
formativas de los (futuros) profesores de matemáticas teniendo como último fin contribuir a la 
mejora de la calidad del desempeño profesional en sus aulas escolares. Este estudio se embarca 
en el paradigma interpretativo y corresponde a un estudio de caso instrumental (Stake, 2007). De 
ahí que hemos considerado más conveniente optar por un estudio de caso que tiene un valor 
particular para los investigadores en el ámbito educativo (Cohen & Manion, 2002; Stake, 2007), 
dado que se caracteriza por su orientación hacia la comprensión profunda de los “cómo” y “por 
qué” de una entidad bien definida como una persona, un aula, un curso, una institución o un 
programa educativo (Ponte, 2006).  

La informante (Ana) es una profesora del 8° grado de la educación básica chilena (alumnos 
de 13-14 años), cuenta con siete años de experiencia y ha obtenido el título de Profesora en 
Matemáticas y Licenciada en Educación. La recogida de la información se ha realizado a través 
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de observaciones no participante de aula (Cohen & Manion, 2002) mientras Ana imparte la 
unidad relacionada con los números racionales, complementadas con grabaciones en video de las 
siete sesiones de clases que ha dedicado al tema. Ha sido realizada también una entrevista 
semi-estructurada enfocada en algunos aspectos de un análisis previo de su práctica con el fin de 
clarificar algunos aspectos de los subdominios del MTSK en relación con el tema tratado – 
esencialmente a lo que se refiere a los aspectos que no se han observado (directamente) en la 
práctica en el aula, como por ejemplo, el conocimiento acerca del currículum. Además, dicha 
entrevista ha tenido como objetivo profundizar en la comprensión de sus modos de proceder y 
así comprender si es consciente del conocimiento observado (Rojas, Flores, & Carrillo, 2013) y 
bien para identificar (y validar) aspectos del conocimiento no observado. 

Todas las clases han sido transcritas, incluyendo en ellas aspectos de las interacciones entre 
profesora y alumnos (por visualización del video), y a partir de esas transcripciones hemos hecho 
la modelización de la práctica de la profesora recorriendo a una adaptación del modelo propuesto 
por Ribeiro, Carrillo, & Monteiro (2012), para modelar la enseñanza. En particular, en este 
trabajo, esa adaptación nos ha llevado a considerar apenas los subdominios del MK del modelo 
MTSK (Carrillo et al., 2013). El primero paso para la modelización se refiere a la identificación 
del objetivo matemático especifico de la profesora en cada momento, lo que hace posible la 
división de la sesión en episodios fenomenológicamente coherentes [i, j]5, identificando los 
eventos iniciales y finales (Ilustración 1). En esta fase del proyecto nos centramos en cada uno de 
esos episodios particulares (y en los que se asocian con objetivos similares), y en estos se hace el 
análisis del conocimiento del profesor considerando los distintos subdominios del MTSK – 
procurando contribuir también (siempre) con nuevas informaciones relativas al contenido de 
cada uno de esos subdominios. 

[i. j] Descripción del episodio (línea de inicio – línea de fin) 
Objetivo general: Identificación del objetivo del contenido matemático que pretende enseñar el 
profesor. 
Evento desencadenante: Evento que funciona como causa de inicio del episodio. 
Conocimientos (MK): Identificación de los conocimientos del profesor evidenciados durante ese 
episodio. 
Conocimiento de los temas (KoT) 
Conocimiento de la estructura matemática (KSM) 
Conocimiento de la práctica matemática (KPM) 
Evento de término: Evento que funciona como causa de término de ese episodio. 

Ilustración 1. Representación del instrumento de modelización de la práctica. 

Una vez realizada la modelización de las clases (y discutida su coherencia de modo que se 
pudiera identificar la modelización de la práctica de la profesora al impartir este tema de una 
forma más general), se ha procedido al análisis de la entrevista, buscando aspectos que 
permitieran complementar los resultados obtenidos, así como identificar y profundizar en la 
comprensión de los distintos subdominios del MK que la profesora pone en acción. 

Análisis 
En este apartado presentamos el análisis de la primera de las siete sesiones de la profesora 

Ana, dedicada a los racionales. Ana empieza esta sesión comunicando a los alumnos los 
objetivos generales que pretende alcanzar respecto al dicho contenido y cómo lo va a evaluar 
                                                 
5 Episodio j de una sesión concreta i. 
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(correspondiendo al primero episodio, [1.1]). Tras esa introducción, inicia el segundo episodio 
[1.2] con la pregunta dirigida a los alumnos: “¿Qué números conocen ustedes desde que 
empezaron a venir al colegio?” Los alumnos comienzan a nombrar los naturales, negativos, 
fracciones, decimales. Ayudándoles a precisar y poniendo algunos ejemplos de los números 
nombrados en la pizarra, Ana concluye que todos estos números que estudiaron por partes en 
diferentes niveles de su escolaridad, son números racionales. Luego presenta la definición de los 
números racionales (pide a los alumnos que la copien), como aquellos que se pueden escribir 
como la división de dos números enteros, siendo el denominador distinto de cero, y da varios 
ejemplos de distintos números (KoT). Mencionando que van a tener algunos ejemplos dice 
“entonces nos vamos a quedar con algunos ejemplos, no con todos”, escribiendo en la pizarra “0; 
1; -5; -0,5; 0,2; 1/3; 3/4”, lo que lleva a problematizar la cuestión del lenguaje utilizado y la 
corrección y adecuación matemática que deberá existir a lo largo de la escolaridad (en este caso 
relacionado con la infinitud de los números – KSM). 

A continuación, Ana menciona que va a introducir una nueva notación y que el Q deriva de 
“cociente” (Quotient) (KoT), explicando el significado de la palabra racional: “Racional viene 
asociada a “Ración”, pero de esa ración de repartir, de racionar, no de razonar, no de pensar”. 
Esta explicación dada por Ana, es la que se encuentra en las páginas de internet (e.g., Wikipedia: 
“El término «racional» alude a una fracción o parte de un todo”). Sin embargo, si consideramos 
este tipo de definición, y se queda como el único que se explora con los alumnos, ellos van a 
construir una visión parcial de la noción de números racionales – a semejanza de lo que ocurre si 
solo se trabaja las fracciones como parte-todo (e.g., Lamon, 2007; Pinto & Ribeiro, 2013a). Así 
según otras fuentes “matemáticamente más adecuadas” (e.g., Bourbaki, 1998), se hace referencia 
a la traducción de la palabra alemana “quotient” como “ratio” al inglés que tiene significado de 
relación o proporción que se establece entre dos cantidades o medidas. 

El tercer episodio se asocia con el aviso de la profesora respecto a que en adelante jugarán 
el dominó de números racionales, y a la explanación por la profesora de algunas relaciones 
(equivalencias) entre los números que van a necesitar para poder jugar el juego. En el cuarto 
episodio Ana enuncia tres formas de representar el conjunto de números racionales: 

155 Profesora  s e e                
156  Entonces simbólicamente ahí está el conjunto de los números 
157  racionales. Todos los elementos que se pueden escribir de esa forma, 
158  donde cada uno de ellos sean enteros, pero el que está como 
159  denominador jamás puede ser 0.  
…  … 
168  Profesora: El segundo: (Escribe) Usando conjuntos, y este es el que uno 
169  siempre ve en internet, o a veces ve en los libros. Que primero 
170  están los naturales, luego están los números enteros, y hacen otro 
171  dibujito, y luego tenemos los racionales. Por lo tanto, los números 
172  que son racionales consideran a los enteros y a los naturales, están 
173  contenidos uno dentro del otro.  
…  … 
181  … Ya, y el último es la recta numérica. 

Figura 2. Extracto del episodio [1.4].  

En este episodio, al mostrar a los alumnos tres formas “distintas” de representar el conjunto 
de números racionales se pueden observar componentes de su KoT, bien como de su KSM. El 
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hecho de empezar por la presentación simbólica de Q y terminar con la referencia a la recta 
numérica es un conocimiento que se encuentra en el KoT, pero el hecho de hacer conexiones con 
otros conjuntos (N Z Q) se puede considerar parte de su KSM. 

Efectuando la modelización de la práctica para este episodio (también para que se entienda 
mejor la metodología empleada), obtenemos:  

[1.4] Representaciones de los números racionales (142-184) 
Objetivo general: Introducir representaciones de los números racionales. 
Evento desencadenante: Enuncia tres representaciones de los números racionales. 
Conocimientos en acción: 
KoT 
Conocer diferentes representaciones del Q (simbólica, figural, gráfica) (155-181). 
Saber la notación de los números racionales (155). 
KSM 
Conocer la estructura de los conjuntos numéricos (169-173).  
Evento de Término: Termina el comentario. 

Ilustración 2. Modelización del cuarto episodio de la primera sesión [1.4]. 

De este modo, en el cuarto episodio de la primera sesión [1.4] se identifica el conocimiento 
de los temas (KoT) de la profesora relacionado con la notación simbólica de los números 
racionales, con la representación del conjunto de los racionales como ampliación de los números 
naturales y enteros, y mediante la recta numérica (155-181). Por otra parte, Ana revela también 
aspectos de su conocimiento de la estructura matemática (KSM) cuando hace notar a los 
alumnos la estructura de los números racionales (169-173). 

En el siguiente episodio asociado al objetivo de explorar la densidad de los números 
racionales, Ana dibuja el segmento [0,1] y empieza a ubicar en él los números que le van 
diciendo los alumnos, cuando son solicitados para “hacer un zoom”, cada vez reduciendo el 
intervalo entre dos números. Esta solicitación revela un KMP asociado a la exploración de la 
idea de densidad de los números racionales en la recta numérica, conocimiento que, a su vez, se 
asocia a un KoT (obviamente ya que este sustenta los demás) sobre esta temática. Termina la 
exploración solicitando que los alumnos escriban en su cuaderno lo que denomina “una 
característica esencial del conjunto”, y lo formula: “El conjunto de los racionales se dice que es 
denso, ya que entre dos números racionales hay infinitos racionales”.  

A continuación Ana explica a los alumnos cual es el proceso para pasar de un número en 
representación fraccionaria a decimal, dando ejemplos cuyas representaciones envuelven 
decimales finitos, infinitos periódicos y semiperiódicos, dando la definición de qué es un decimal 
periódico y semiperiódico – KoT (“decimal semiperiódico es aquel que tiene un anteperiodo y 
luego un periodo”) terminando con la conclusión (que los alumnos tienen que copiar en su 
cuaderno), a forma de regla, sobre cómo transformar un número en representación de fracción a 
decimal: “Se divide el numerador con el denominador para transformar una fracción a 
decimal”. Con el fin de consolidar lo que han trabajado en la clase Ana escribe algunos 
ejercicios en la pizarra y los alumnos, trabajando unos minutos en sus sitios, salen a la pizarra 
para resolverlos (trasformar fracciones a decimales y clasificarlos).  

Por último, se concluye la clase con un trabajo individual de los alumnos, en el cual deben 
responder dos preguntas (¿Qué es un número racional? ¿Por qué el conjunto se dice denso?) en 
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su cuaderno y entregarlo a la profesora (estos dos momentos se corresponden a dos episodios 
distintos ya que se asocian a dos objetivos distintos – Ribeiro et al., 2012). 

Resultados y discusión 
A partir del análisis de todas las siete sesiones (a semejanza de lo que se ha presentado 

anteriormente para la primera sesión) podemos sintetizar el conocimiento matemático (MK) de 
Ana que se evidencia (en términos absolutos, pero muy informativos) mientras enseña el 
contenido de los números racionales – Tabla 1. 

Tabla 1 
Síntesis de conocimiento matemático observado 

Episodio/ 
Subdominios 
de MK 

[1.2] [1.4] [1.5] [1.6] [2.2] [2.3] [2.5] [2.6] [3.2] [4.1] [4.2] [7.2] [7.3] 

KoT x x x x x x x x x x x x x 
KSM x x          x  
KPM   x  x         

Como se puede apreciar en la Tabla 1, el conocimiento matemático especializado de Ana 
se manifiesta, esencialmente, a través del subdominio KoT. Cabe destacar que, aunque eso no se 
refleje en la tabla anterior (ya que solamente identifica la presencia, y no, el determinado 
subdominio), en algunas situaciones, el contenido de los subdominios se asocia a situaciones 
matemáticamente criticas (Ribeiro & Carrillo, 2011a) y que deberán ser foco de atención, de 
análisis y discusión más detallada de modo que se pueda contribuir a la mejora de la práctica y 
de la formación. En este conjunto de siete clases dedicadas a los racionales, Ana revela aspectos 
del KoT relacionado con: (i) las definiciones (de los números racionales, naturales y enteros); 
diferentes tipos de representaciones (simbólica, figural, gráfica – recta numérica); (ii) las 
propiedades de los números racionales (cuerpo conmutativo con las propiedades de adición y 
multiplicación, definido como cociente de los Z, Q denso en R, relaciones de equivalencia y 
orden de Q, existencia de neutros e inversos, etc.); (iii) ejemplos de números racionales en sus 
diferentes notaciones (decimal, fracción, entero); (iv) las definiciones de distintas clases de 
números (decimal finito, infinito periódico y semiperiódico); (v) navegación entre distintas 
formas de representación (transformar decimales a fracción y viceversa); (vi) conocer distintos 
métodos de comparación de cantidades (ampliación, simplificación, m.c.m); (vii) las propiedades 
de las cuatro operaciones básicas envolviendo racionales (suma, resta, multiplicación y división); 
(viii) las reglas de la divisibilidad, la definición de una fracción irreducible y de los racionales 
equivalentes. 

Esta diversidad y multiplicidad de los aspectos del contenido matemático que cumple el 
profesor es una de las características que hace difícil la discusión (y acuerdo) sobre cuál se 
corresponderá a un conocimiento ideal del profesor de matemáticas, y cuál será el contenido de 
tal conocimiento. Por otra parte, de forma complementaria, para abordar los distintos contenidos, 
poseer un KoT (rico y amplio), aunque es necesario, no es suficiente, ya que la actividad docente 
demanda más que, entre otras, conocer los mismos contenidos de alumnos con un nivel de 
profundización mayor, ejemplos y definiciones, conocer y entender los contenidos de la 
matemática escolar así como comprender sus propiedades y significados de manera 
fundamentada (Pinto & Ribeiro, 2013a, 2013b). De ahí que (obviamente) durante la práctica se 
observan otros subdominios del conocimiento del profesor (lo que, en sí, justifica y es 
justificación para la conceptualización del MTSK) tal como es, en este caso particular de la 
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primera clase relacionada con los racionales, la evidencia de un KSM (en dos ocasiones) hace 
referencia a la inclusión de conjuntos (N Z Q R), y a la infinitud de los números, 
manifestando un conocimiento de existencia de relaciones internas entre los distintos conjuntos 
numéricos. En cuanto al KPM, este se manifiesta cuando Ana invita a los alumnos que busquen 
un determinado patrón: “Hay que hacer bien una regla para que esto salga bien. Se trata de 
encontrar algún patrón. Tiene ese decimal, le da esa fracción; tiene ese, le da esa fracción…”. 
Aspectos del KPM se revelan también en una situación asociada a la realización de una 
demostración informal de la existencia de infinitos números entre dos números racionales – 
recorriendo a las semisumas, empezando por la semisuma de 0 y 1. 

Al analizar la práctica docente muchas cuestiones emergen sobre lo que se hace y/o se 
podría hacer/haber hecho. En particular, como forma de cuestionar sobre cuál sería el contenido 
de cada uno de los subdominios, y a qué corresponderá un conocimiento ideal del profesor, nos 
podemos enfocar tanto en las situaciones matemáticamente críticas o bien, de forma 
complementaria, en las oportunidades perdidas en situaciones matemáticamente ricas. Esto nos 
hace cuestionar, y es en esta búsqueda de respuestas que podremos contribuir al avance del 
campo –en particular, a lo que se refiere al MK del profesor. A modo de ejemplo, al analizar este 
estudio de caso, nos podríamos cuestionar sobre las explicaciones asociadas a los porqués de los 
distintos procedimientos que se han llevado a cabo, de manera que los alumnos no encaren los 
procedimientos matemáticos por si, o consideren la Algebra por la Algebra (e.g., Hielbert & 
Lefevre, 1986; Charalambous, Jakobsen, & Ribeiro, 2013)- permitiendo que éstos puedan 
atribuir sentido a lo que hacen y ser consciente por qué lo hacen en cada momento, con una 
perspectiva de futuro pero conectándolo también con lo que ya han hecho en las etapas anteriores 
– de forma matemáticamente válida. 

Durante el análisis de la práctica de Ana observamos que no se ha provocado en los 
alumnos la oportunidad de hacer/explorar un cuestionamiento o una explicación del sentido 
matemático de los procedimientos para los distintos hechos matemáticos que se han explorado en 
la secuencia de clases. Por ejemplo, cuando transforman los decimales periódicos y 
semiperiódicos a fracciones, la profesora da un ejemplo ya resuelto y los alumnos tratan de 
deducir el patrón para el resto de los decimales: “No le puedo decir, no le puedo decir por qué 
están estos números, pero son esos, las fracciones asociadas al decimal periódico” – que se 
asocia a una exploración de la matemática cómo un producto final y no cómo un proceso, algo 
que nos hace también reflexionar sobre nuestro propio papel, y lo de la formación, en la mejora 
de la práctica. El hecho de que los alumnos puedan buscar patrones es una buena actividad a 
proponer, sin embargo para que esto no se quede solo al nivel de los procedimientos 
(permitiendo contribuir a un desarrollo de la comprensión y de las diferentes capacidades 
matemáticas) es esencial promover un entendimiento profundo de los porqués asociados a estos 
procedimientos, de forma que puedan transponer del nivel de ejercitación a un nivel de 
comprensión matemática que les permita entender las posibilidades, o no, de transferir a otros 
casos similares o hacer generalizaciones. Cuando preguntamos a la profesora en la entrevista, si 
considera importante que sus alumnos hicieran esas transformaciones sin entender la fórmula, 
Ana contesta con una visión de la matemática como un producto final, basando su enseñanza a 
esa concepción (conjunto de reglas que sus alumnos tienen que replicar, aunque no las 
entiendan).  

Primero lo decidimos así, sin entender la fórmula, porque en el primero medio el profesor les 
explica, suponemos que tendrían mayor madurez para entender el porqué. Aunque tampoco 
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entienden, tampoco se logra entender. Hay una cosa matemática ahí que hay que sumar, 
luego restar, multiplicar por no sé cuánto y uno no sabe por qué, nadie sabe eso. 

Ana revela que aunque sepa realizar la transformación y lo haga con cierta habilidad, su 
propio conocimiento es procedimental, no es consciente de las razones matemáticas que 
sustentan esos procedimientos (uno no sabe por qué, nadie sabe eso), por tanto lo enseña tal 
como lo sabe ella, sustentando de esa forma en el conocimiento de su propia práctica. Por otra 
parte, aun durante la entrevista haya proporcionado una explicación adecuada al porqué de que 
los números racionales se definen con el denominador distinto de cero, en la práctica con los 
alumnos no lo ha explorado. Este hecho resalta aún más la importancia de múltiples fuentes de 
obtención de información (e.g., Rojas et al, 2013) para una comprensión más completa del 
conocimiento del profesor.  

Asimismo, no hemos observado la intención de la profesora de poner los cimientos 
adecuados para los contenidos que aprenderán los alumnos después, que sería el KSM. De 
acuerdo con Ma (2010), la inclusión de ideas básicas del tema tratado en la enseñanza prepararía 
a los alumnos para relacionar el aprendizaje actual con el futuro. Por ejemplo, la pregunta que 
surge tras la representación de los números racionales en la recta y la discusión sobre su densidad 
en ella, es ¿si todo número de la recta tiene la representación de un número racional? Este 
cuestionamiento podría ser base para el entendimiento de los alumnos de que en la recta se 
pueden representar muchos más números que los racionales, cuando adelante se introducen los 
números irracionales y se extiende a los números reales (Markarian, 2004).  

Comentarios finales  
El modelo MTSK nos ha permitido diferenciar distintos componentes del conocimiento 

matemático que la profesora manifiesta en su práctica en el aula. Las reflexiones acerca del 
conocimiento matemático ideal del profesor para el contenido de los números racionales nos 
lleva a considerar los tres subdominios de forma interconectada. Este estudio de caso nos permite 
identificar un conjunto de conocimientos (contenido de los distintos subdominios), bien como 
algunos aspectos en que parece existir la necesidad de un foco más detallado en la formación, de 
modo a contribuir a la mejora de la práctica lectiva, la comprensión y las capacidades 
matemáticas de los alumnos. Mientras el KoT es básico, el KSM da sentido a los conceptos 
involucrados en cuanto a sus relaciones internas y externas, y el KPM en cuanto al sentido 
matemático de los hechos y procedimientos.  

Ahora bien, uno de los desafíos para los formadores de profesores sigue siendo el 
mejoramiento de la formación de los docentes en el área de la matemática tendiendo a que estos 
desarrollen conocimientos profundos y vinculados tanto con los contenidos matemáticos 
avanzados como con los abordados en las clases de matemática en la escuela. Muchas veces se 
da por hecho que al cursar los contenidos matemáticos durante los estudios en la universidad, los 
futuros profesores serán capaces de hacer ese complejísimo trabajo de relacionar y desarrollar la 
comprensión de los conceptos avanzados desde una perspectiva elemental y de los conceptos 
elementales a través de una visión avanzada (en el sentido de Carrillo et al., 2013). Esa 
comprensión significativa de las matemáticas que se caracteriza por la amplitud, profundidad y 
rigurosidad (Ma, 2010) le permitiría al profesor aprovechar las oportunidades para favorecer un 
aprendizaje significativo de sus alumnos. De modo que la aproximación y adecuación entre la 
formación de profesores y la práctica se torne efectiva, nos cumple a nosotros, como formadores 
de profesores, la responsabilidad de preparar e implementar tareas que permitan desarrollar tal 
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conocimiento (e.g., Ribeiro, Mellone, & Jakobsen, 2013) posibilitando que esas tareas sean un 
puente entre teoría y práctica. 
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Resumen
Considerando a la formación de profesores desde la perspectiva del desarrollo
profesional, este artículo se centra en un período muy particular de la formación
inicial de los futuros docentes de matemática para la educación secundaria: la
realización de las prácticas profesionales docentes en escuelas. Particularmente, este
trabajo busca analizar qué nuevos sentidos adquieren, durante el período de la
práctica profesional docente, los conocimientos y experiencias relacionados con la
Geometría, su aprendizaje y su enseñanza, que fueron aprendidos y vivenciados en la
formación inicial. Utilizando la investigación narrativa como enfoque metodológico,
se analiza la experiencia de la práctica profesional docente de dos futuras profesoras.
El análisis realizado revela que ésta es una etapa donde van emergiendo distintas
tensiones que ponen en conflicto a los futuros profesores. Resolver estas tensiones
implica hacer explícitos y comenzar a transformar saberes y creencias aprendidos
durante sus experiencias como estudiantes.
Palabras clave: profesores de matemática, formación inicial, desarrollo profesional
docente, prácticas profesionales docentes, investigación narrativa.

Introducción
Convertirse en un profesor de matemática no es una tarea sencilla. En este sentido, en los

últimos años la problemática de la formación de profesores ha sido el foco de numerosas
investigaciones en el campo de la Educación Matemática (Bednarz, Fiorenini & Huang, 2011;
Even & Loewenberg Ball, 2009; Kieran, Krainer & Shaughnessy, 2013). En este trabajo,
consideramos a la formación de profesores desde la perspectiva del desarrollo profesional y
exploramos una etapa muy particular en la formación de profesores de matemática: el período de
la formación inicial donde los futuros profesores realizan sus prácticas profesionales docentes en
las escuelas. Transitar por esta experiencia formativa implica, para los futuros docentes, un
pasaje del rol de estudiante al de profesor. En esta transición tiene lugar un “proceso que
moviliza, resignifica y contextualiza los saberes y los valores adquiridos a lo largo de la vida
estudiantil, familiar y cultural” (Fiorentini & Castro, 2003: 122). Particularmente, este trabajo
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busca analizar, durante el período de la práctica profesional docente, qué nuevos sentidos
adquieren los conocimientos y experiencias relacionados con la Geometría, su aprendizaje y su
enseñanza, aprendidos y vivenciados en la formación inicial.

Perspectiva teórica
Desde la perspectiva del desarrollo profesional la formación de profesores se concibe como

un proceso que puede tomar múltiples formas (Ferreira, 2008), involucrando aspectos personales,
familiares, institucionales y socioculturales (Fiorentini & Castro, 2003). Así, la noción de
desarrollo profesional considera al profesor y/o futuro profesor como un todo, colocando en el
centro a la participación del docente en la práctica (Ponte, 1998). Desde esta perspectiva, la
formación es un proceso personal, continuo e inconcluso que ocurre a lo largo de toda la vida del
profesor y que gana intensidad en algunos momentos (Passos et al., 2006).

Realizar investigación acerca del desarrollo profesional de profesores y/o futuros
profesores implica considerarlos como personas en relación con el mundo, con su tiempo, con
los otros, con ellos mismos y con las prácticas escolares (Passos et al., 2006). Así, la formación
es un proceso singular, situado y relacional ya que cada profesor y/o futuro profesor posee sus
propios valores y creencias y recorre, junto con otras personas, distintas trayectorias a lo largo de
su vida. Por lo tanto, la formación no es un movimiento aislado que ocurre independientemente
de la vida personal, social y cultural. Mas bien, es un movimiento “inmerso en las prácticas
sociales y culturales” (Fiorentini & Castro, 2003: 124) de las cuales participan los profesores y/o
futuros profesores. Así, en la etapa de las prácticas profesionales docentes dentro de la formación
inicial, las creencias, objetivos, aspiraciones y orientaciones hacia el conocimiento de los futuros
profesores serán factores críticos a considerar (Goos et al., 2009; Lerman et al., 2009).

Siguiendo esta perspectiva teórica el conocimiento del profesor no puede concebirse como
algo acabado y estático que el docente recibe mayormente en su formación inicial y que luego
podrá completarse y/o complementarse a través de cursos de perfeccionamiento. Por el contrario,

El conocimiento del profesor es un conocimiento reflexivo, plural y complejo porque es
histórico, provisorio, contextual, afectivo y cultural, formando una tela más o menos
coherente e imbricada de saberes científicos –oriundos de las ciencias de la educación, de los
saberes de las disciplinas y de los currículos– y saberes de la experiencia y la tradición
pedagógica (Passos et al., 2006: 196).

Puede considerase que el momento de la inserción en la práctica profesional durante la
formación inicial es una primera oportunidad donde los saberes disciplinares, pedagógicos,
didácticos y curriculares adquiridos durante la formación inicial comienzan a entretejerse con los
saberes provenientes de las experiencias docentes, generando un entramado complejo. La
construcción de dicho entramado es un proceso lleno de tensiones, donde la escolaridad de los
futuros profesores, las materias dentro de la carrera del Profesorado y las primeras experiencias
en la práctica docente suelen generar imágenes conflictivas de la enseñanza de la matemática
(Goos et al., 2009). Cuando hablamos de tensiones nos referimos a situaciones donde es
necesario tomar decisiones frente a alternativas que tienen algún grado de antagonismo,
incompatibilidad y/o contradicción (Villarreal, Esteley & Borba, 2008).

Perspectiva metodológica
La investigación se llevó cabo con estudiantes del Profesorado en Matemática de la

Facultad de Matemática, Astronomía y Física dependiente de la Universidad Nacional de
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Córdoba (Argentina). El plan de estudios de la carrera incluye dos materias cuatrimestrales
dedicadas al estudio de la Geometría Euclídea: Geometría I en segundo año y Geometría II en
tercero. La materia Metodología, Observación y Práctica de la Enseñanza (MOPE) corresponde
al cuarto y último año del plan de estudios y es anual. La estructura y el programa de esta materia
fueron elaborados tomando como base la perspectiva del desarrollo profesional de los futuros
profesores. Así, las actividades desarrolladas dentro de MOPE se conciben como espacios de
acción, reflexión e investigación sobre la práctica docente tomando especial relevancia el trabajo
colaborativo (Ferreira, 2008). En el marco de esta materia los futuros profesores desarrollan sus
prácticas profesionales docentes en escuelas secundarias. Las prácticas se extienden en un
período de un mes y se realizan en grupos de dos estudiantes/futuros profesores quienes dan
clase en una misma escuela y en el mismo año de escolaridad secundaria, aunque en cursos
diferentes. Todas las actividades relacionadas con las prácticas se desarrollan grupalmente. El
profesor que los recibe en la escuela es denominado tutor, mientras que el docente de MOPE que
acompaña a los practicantes es denominado supervisor. En la etapa pre-activa los estudiantes
realizan observaciones de clases y elaboran sus planificaciones bajo el asesoramiento del
supervisor. Dichas planificaciones son también revisadas y corregidas por el tutor. En la etapa
activa, cuando uno de los practicantes está a cargo de su curso, el otro compañero realiza
observaciones de la clase y puede actuar como asistente, de ser necesario. También están
presentes el supervisor y el tutor. En la etapa pos-activa los practicantes deben elaborar un
Informe Final de Prácticas, uno de cuyos capítulos está dedicado al análisis de alguna
problemática surgida en las prácticas, recurriendo a bibliografía proveniente del campo de la
Educación Matemática.

Consideramos que una perspectiva metodológica en resonancia con el enfoque que
sostenemos acerca de la formación de profesores es la investigación narrativa. En una
investigación de este tipo los participantes comparten con los investigadores sus historias
personales y profesionales permitiendo entrever huellas importantes en su desarrollo profesional
a lo largo del tiempo (Clandinin & Connelly, 2000). Un análisis narrativo trabaja en un espacio
tridimensional: un eje temporal, un eje personal-social y un eje referido al lugar o lugares donde
suceden las experiencias a narrar. Por lo tanto, al construir una narrativa, un evento no se analiza
en sí mismo sino en relación con su pasado y su futuro y considerando tanto condiciones internas
y personales como externas y propias del entorno. La temporalidad es uno de los términos
fundamentales de este enfoque: colocar eventos en el contexto temporal es una manera de pensar
acerca de ellos, permitiendo develar el cambio y el aprendizaje de los involucrados. Dentro de
una investigación narrativa se considera que las personas, en este caso futuros profesores de
matemática, están siempre en proceso de cambio personal y por ello es necesario narrar a las
personas en términos de proceso. Así, la narrativa es una buena herramienta para plasmar el
conocimiento del profesor cuando éste se considera como algo historizado que fluye en formas
cambiantes y no como algo estático (Clandinin & Connelly, 2000). Cabe destacar que en el
campo de la Educación Matemática el interés por este enfoque metodológico ha crecido en las
últimas dos décadas (Gellert, Becerra Hernández & Chapman, 2013).

Siguiendo este enfoque, presentamos el análisis en forma de narrativa de las experiencias
vividas por dos futuras profesoras, Liliana y Yanela1, quienes cursaron MOPE en 2013,
prestando atención a los nuevos sentidos que adquieren los saberes geométricos, su aprendizaje y
su enseñanza durante el período de prácticas profesionales docentes. Ambas autoras de este

1 Utilizamos los nombres reales de las practicantes ya que ellas dieron su autorización para que así fuera.
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artículo se desempeñaban como profesoras de MOPE durante 2013, siendo la primera de ellas
docente supervisora de Yanela y Liliana. Buscamos, así, traducir de manera viva y real la
complejidad del fenómeno vivido por las practicantes, tejiendo una historia que sucede en el
tiempo y en el espacio (Fiorentini & Castro, 2003). La narrativa se presenta organizada
temporalmente en cuatro momentos, cada uno de ellos sucediendo en entornos distintos y donde
interactúan y/o toman relevancia diferentes personas. A su vez, para la escritura de cada
momento recurrimos a distintas fuentes de datos. En primer lugar, el momento de planificación
de las prácticas dentro de MOPE, donde Yanela y Liliana, en interacción con las profesoras
supervisora y tutora, imaginan su práctica. Las principales fuentes de datos para la escritura de
este momento fueron el programa de la docente tutora, notas de campo de las clases de MOPE y
escritos y actividades elaborados por las practicantes. En segundo lugar, el momento de
implementación de las prácticas profesionales en el aula, donde las practicantes vivencian la
complejidad de la práctica docente junto a sus alumnos. Algunas de las respuestas de los
estudiantes a las actividades planteadas, las narrativas de las prácticas elaboradas por Liliana y
Yanela y el Informe Final de MOPE fueron las fuentes de datos para la escritura de este
momento. En tercer lugar, un momento de reflexión sobre la práctica donde pueden reconocerse
dos instancias. La primera se refiere al planteo y el análisis, por parte de las practicantes, de una
problemática surgida en las prácticas dentro de MOPE. La segunda corresponde a entrevistas
semiestructuradas realizadas una vez finalizadas las prácticas. En estas entrevistas Yanela y
Liliana vinculan su experiencia en las prácticas con sus historias pasadas –particularmente, con
su formación en Geometría en el Profesorado– y se proyectan al futuro. Las fuentes de datos para
este tercer momento fueron el informe final de MOPE elaborado por las practicantes y las
grabaciones de las entrevistas. Ambas practicantes leyeron la narrativa que aquí se presenta y
acordaron en que en ella están representadas apropiadamente las etapas que transitaron mientras
cursaron MOPE.

La narrativa revela a la experiencia de las prácticas profesionales durante la formación
inicial como un entramado formado por experiencias vividas y saberes adquiridos durante la
formación inicial, experiencias y saberes en la práctica y experiencias y saberes en la reflexión
sobre la práctica. A lo largo de los tres momentos considerados emergen diferentes tensiones
dentro de este entramado que debieron ser resueltas por las practicantes siendo acompañadas y
apoyadas por sus profesores de MOPE. La resolución de estas tensiones implicó
transformaciones en las practicantes, que reconocemos como evidencias de desarrollo
profesional.

Narrativa de la experiencia de Liliana y Yanela
La práctica planificada

A mediados de mayo, Yanela y Liliana junto a dos de las profesoras de MOPE se
reunieron, por primera vez, con la docente tutora en la escuela donde realizarían las prácticas.
Durante ese encuentro se decidió que las practicantes trabajarían en 1er año y que la unidad a
desarrollar sería Geometría y Medida. Los contenidos incluidos en esta unidad en el Programa de
la materia eran:

� Contenidos conceptuales: Punto, recta y plano. Axiomas. Semirrecta. Segmento. Semiplano.
Rectas paralelas y perpendiculares. Figuras cóncavas y convexas. Ángulos. Clasificación de
ángulos. Relaciones entre ángulos: complementarios y suplementarios, consecutivos,
adyacentes, opuestos por el vértice. Ángulos determinados por rectas paralelas cortados por
una transversal. Lugar geométrico. Circunferencia, mediatriz y bisectriz. Figuras convexas.
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Triángulos. Concepto. Elementos. Propiedad triangular. Propiedad de la suma de los ángulos
interiores.

� Contenidos procedimentales: Reconocimiento de semirrectas opuestas, segmentos
consecutivos y no consecutivos. Trazado de paralelas con regla y escuadra, y de
perpendiculares con escuadra. Análisis de clasificación de ángulos. Identificación y
construcción de ángulos opuestos por el vértice, complementarios, suplementarios y
adyacentes. Uso del transportador. Cálculos con medidas angulares. Trazado de
circunferencias, mediatrices y bisectrices. Análisis de triángulos, circunferencias y círculos.
Uso de herramientas geométricas para la construcción de figuras y justificación de la validez
de los procedimientos empleados. Aplicación de propiedades en triángulos (Programa de la
materia elaborado por la profesora tutora).

Durante ese encuentro la docente tutora también les entregó una copia del material que
utilizaba para desarrollar sus clases. Dicho material, elaborado por la profesora en co-autoría con
otra profesora de matemática de la escuela y la vice-directora de la institución, había sido
entregado a los alumnos a principio de año en formato de Cuadernillo. El Programa y el
Cuadernillo estaban basados en un enfoque axiomático de la Geometría. Si bien la profesora dio
libertad para que Liliana y Yanela elaborasen sus propias actividades, sí remarcó que para ella
era importante que las definiciones de las nociones matemáticas en foco fueran tratadas en clase.

Varios días después, dentro de la materia MOPE, comenzó el trabajo de planificación de
las clases. Una de las profesoras planteó a las practicantes los siguientes interrogantes, con la
intención de ayudarlas a encontrar un modo de secuenciar los contenidos: ¿Qué Geometría tienen
que saber los alumnos de 1er año?, ¿Qué creen que es lo importante para enseñar de Geometría
en 1er año? Estas preguntas invitaban a Yanela y Liliana a realizar una reflexión de naturaleza
didáctica acerca de la unidad que deberían desarrollar en sus prácticas. En este marco, se les
solicitó que analizasen los Documentos Curriculares para la provincia de Córdoba2, vigentes para
la Educación Secundaria, particularmente lo referido al bloque Geometría y Medida para el 1er

año. Las practicantes notaron que los lineamientos curriculares establecen, para este período, que
la Geometría debe enfocarse en la producción y el análisis de construcciones geométricas a partir
de ciertas propiedades de las figuras y cuerpos.

Este ejercicio generó varios interrogantes en Liliana y Yanela, develando las primeras
tensiones a las que se enfrentaron. En primer lugar, se hizo evidente el contraste entre el
Programa propuesto en la institución y el Cuadernillo que utilizaba la profesora y los
Documentos Curriculares Provinciales. Construir una planificación más acorde a los
lineamientos curriculares implicaba transformar la secuenciación poniendo el acento en nociones
matemáticas distintas a las que subrayaban el Programa y el Cuadernillo. Así, surgieron de
Liliana las preguntas: “¿y qué hacemos con el Cuadernillo? ¿Lo ignoramos? ¿Lo tenemos que
usar?” (Nota de campo, 13/6/2013).

En segundo lugar, los lineamientos curriculares no proponen un enfoque axiomático para la
Geometría. Imaginar una planificación que no comenzase por la presentación de los axiomas de
Euclides fue algo que interpeló fuertemente a las practicantes y las puso en tensión,
principalmente porque éste era el enfoque con el que habían aprendido Geometría en su paso por
el Profesorado. Emergieron interrogantes como: “¿Qué lugar le vamos a otorgar a los axiomas

2 Dicho documento puede consultarse en: http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/Tomos2v.html (última consulta: 30 de noviembre de 2014)
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dentro de la planificación?, ¿Cómo empezamos si no empezamos por los axiomas?” (Nota de
campo, 16/6/2013). Si bien las estudiantes manifestaron que querían elaborar actividades que
favorezcan el análisis reflexivo, la producción de argumentaciones y la justificación en el
desarrollo de los procedimientos –siguiendo los lineamientos del currículum provincial–,
apartarse de un enfoque que caracteriza nociones básicas y, a partir de ellas, va construyendo
nuevas nociones, las hacía sentirse confusas y desorientadas.

La docente supervisora de MOPE sugirió a Yanela y Liliana utilizar mapas de ciudades
como recurso para las actividades que elaborasen. Explorando esta sugerencia las practicantes
vieron que a través de distintos recorridos marcados en un mapa podían tratarse muchas de las
nociones que debían desarrollar, tales como segmento, ángulos, rectas paralelas y
perpendiculares. Así, elaboraron actividades donde, a través de un mapa, se planteaban
situaciones tales como: encuentros entre dos personas, recorridos para llegar a algún lugar,
indicaciones para orientarse en una ciudad, etc.

Puede verse, entonces, que la etapa de planificación estuvo marcada por continuas
tensiones entre el Programa y el Cuadernillo propuestos por la profesora tutora; las demandas de
las profesoras de MOPE y de la profesora tutora; los documentos curriculares y el enfoque con el
que aprendieron Geometría durante la formación inicial. Buscando una resolución posible de
estas tensiones Yanela y Liliana fueron construyendo una secuenciación para las nociones que
tratarían en sus prácticas y las respectivas actividades para plantearles a sus alumnos.

Su planificación quedó dividida en dos grandes bloques. El primero de ellos iniciaba con
un conjunto de actividades para trabajar con conceptos básicos de Geometría, recuperando
algunas nociones que los alumnos ya habían tratado en el Nivel Primario (recta, semirrecta,
segmento, ángulo) y presentando otras nuevas (semirrectas opuestas, segmentos consecutivos,
clasificación de ángulos, rectas paralelas y perpendiculares). Luego, se institucionalizarían las
definiciones geométricas involucradas. Para ello, las practicantes trabajaron con definiciones
presentadas en el Cuadernillo y elaboraron presentaciones Power Point y animaciones con
GeoGebra. Como uno de los objetivos de presentar estas definiciones formales era que los
alumnos pudiesen construir argumentaciones haciendo uso de ellas, el primer bloque culminaba
con un conjunto de actividades donde los estudiantes utilizaran las definiciones para justificar
sus respuestas. Por ejemplo, luego de definir a las semirrectas opuestas como aquellas que están
en la misma recta tienen el mismo origen pero distinto sentido propondrían la siguiente actividad
que venía acompañada del mapa que se muestra en la figura 1:

Observar el siguiente plano y responder:
a) ¿Observas semirrectas opuestas? Si es así, nombra y marca con un color en el plano todas
las semirrectas opuestas que reconozcas. ¿Por qué te parece que dichas semirrectas son
opuestas? Escribe tu justificación.

Figura 1. Mapa de la actividad.
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Un segundo bloque incluiría actividades en las cuales se trabajaría con la construcción de
circunferencias, mediatrices y bisectrices desde la noción de lugar geométrico.
La práctica implementada

El desarrollo de las prácticas en el aula generó diversas tensiones entre lo inicialmente
planificado y lo que luego fue posible realizar. En primer lugar, y en relación con la planificación
en general, la realización de las actividades llevó más tiempo del esperado de manera que no se
pudieron llevar adelante las actividades correspondientes al segundo bloque de la planificación.

En segundo lugar, hubo tensiones entre lo planificado y lo efectivamente realizado en
relación al trabajo con definiciones formales de nociones geométricas. La presentación de dichas
definiciones y su utilización para la construcción de argumentaciones fueron aspectos difíciles de
tratar con los alumnos, y que, durante todo el período de prácticas, interpelaron continuamente a
las practicantes. Según ellas lo expresaron:

Si bien durante las prácticas intentábamos plantear interrogantes que les permitiesen a los
estudiantes progresar en los fundamentos de los que se valían para argumentar sus
conjeturas, fue notable la complejidad que presentó el hecho de trabajar con definiciones
formales en primer año (Informe final MOPE, p. 90).
En los momentos de presentar las definiciones formales, Liliana y Yanela tuvieron que

hacer un importante esfuerzo por conectarlas con las nociones que los alumnos habían aprendido
en el Nivel Primario. Las presentaciones, donde se ponía en común el trabajo de los estudiantes
en las actividades y se institucionalizaban las definiciones, supusieron uno de los mayores
desafíos para las practicantes. Yanela narra con las siguientes palabras esta experiencia:

Estas presentaciones eran lo que representaban mayor dificultad para mí, donde debía hacer
ese puente entre lo que ellos sabían y habían hecho en las actividades, con el mundo formal
de la matemática, con lo que se pretendía que aprendieran. Debía tener preguntas claras y
adecuadas para lograr eso, como también entender lo que los alumnos me decían en sus
respuestas, donde a veces las mismas no eran fáciles de comprender, como recuerdo en una
clase donde decidí hacer pasar al alumno a explicar lo que me quería decir usando el pizarrón
y así pude entenderlo (Narrativa de las prácticas, Yanela).
Si bien durante la etapa de planificación las practicantes habían elaborado guiones para

gestionar estas presentaciones y habían imaginado algunas preguntas que los alumnos podrían
formular, el momento de la práctica no puede ser previsto completamente. En estas primeras
experiencias para Yanela era muy importante la claridad de su discurso, principalmente en las
preguntas que formulaba. Al mismo tiempo, descubre que las respuestas e intervenciones de los
alumnos no siempre son claras y debe, entonces, embarcarse en el importante proceso de
aprender a escuchar a sus estudiantes.

En tercer lugar, existió una tensión entre lo imaginado y lo vivido en relación a la
elaboración de argumentaciones. Al momento de poner en marcha cada una de las actividades
destinadas a que los estudiantes construyan justificaciones utilizando las definiciones presentadas
las practicantes encontraron que sus alumnos daban respuestas muy variadas, muchas de las
cuales no utilizaban las definiciones de la manera esperada. Así, para la actividad presentada en
la sección anterior, las practicantes esperaban respuestas como: a ac y ad son semirrectas
opuestas porque están sobre la misma recta, comparten el mismo origen, que es el punto a, y
tienen sentidos opuestos. Si bien hubieron algunos alumnos que dieron respuestas próximas a la
esperada, muchos de ellos construyeron otras justificaciones. Por ejemplo, un alumno respondió:
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“son opuestas porque tienen el mismo origen y forman un ángulo llano” (Respuesta Alumno 1).
Otra alumna respondió:

Sí observo semirrectas opuestas.
ab es semirrecta opuesta con ae
ac es semirrecta opuesta con ad
Dando la siguiente justificación y agregando el ejemplo gráfico mostrado en la figura 2:
Son semirrectas opuestas porque tienen un punto de partida que es el extremo en común
entre las semirrectas y tienen distintas direcciones (Respuesta Alumna 2).

Figura 2. Ejemplo dado por una alumna.

Estas respuestas produjeron sorpresa e interpelaron a las practicantes. Se planteaban en
esos momentos preguntas como: ¿Qué quieren decir estas respuestas?, ¿Son correctas?, ¿Indican
comprensión por parte de los estudiantes? Hacer el esfuerzo por producir sentido acerca de estas
respuestas no esperadas por ellas fue un proceso arduo y que atravesó buena parte de sus
prácticas. Así, era difícil para las practicantes descubrir indicios de comprension en estas
respuestas y para analizar el trabajo de sus estudiantes se ataban a la definición formal de las
nociones tratadas. En estos momentos se puso en tensión la idea de que si ellas
institucionalizaban una definición formal de una noción geométrica entonces luego los alumnos
la utilizarían textualmente en sus respuestas.
La práctica reflexionada

Una primera instancia de reflexión sobre la práctica profesional docente se puso en marcha
dentro de MOPE cuando, una vez finalizadas las prácticas, se propuso a los alumnos que
realizaran un análisis de alguna problemática que hubiese emergido durante esta experiencia
como docentes. Visto que las variadas respuestas que Liliana y Yanela habían obtenido a las
preguntas del tipo ¿por qué...? las habían interpelado fuertemente, en una primera instancia las
practicantes pensaron focalizar la problemática en estas respuestas. Varias discusiones con las
docentes de la materia hicieron que en la problemática también se considerase la tarea del
profesor. Así, las practicantes definieron la problemática de la siguiente forma:

La problemática que analizaremos está relacionada con nuestra inquietud por conocer el
papel que juegan las actividades y consignas planteadas, en los distintos tipos de
argumentaciones que puede elaborar un alumno en una clase de Matemática. En particular,
queremos analizar esta cuestión a la luz de la complejidad de trabajar con definiciones
formales en primer año (Informe Final MOPE, p. 86).

Con la problemática así definida, el foco de atención se corría desde el análisis de las
producciones de los estudiantes hacia la interrelación entre estas producciones y las consignas
presentadas por el docente. Así, este movimiento de foco implicó que su actividad como
docentes también estuviese incluida en el análisis. Según sus palabras:
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A partir de estos interrogantes comenzamos a enfocar nuestra problemática más en las
actividades propuestas y la interrelación entre la actividad y la producción de los estudiantes,
en lugar de colocar sólo al alumno en escena (Informe Final MOPE, p. 90).

Llevar adelante el análisis de esta problemática involucró, entre otras cosas, volver a leer
las producciones de los estudiantes indagando cuáles eran los recursos que utilizaban para
elaborar argumentaciones, para luego intentar categorizarlas. De esta manera, encontraron que,
además de las argumentaciones que hacían un uso esperado de la definición formal dada en
clases, había justificaciones que hacían uso del mapa como recurso visual, mientras que otras
utilizaban las nociones aprendidas en el nivel primario o recurrían a diferentes ideas
desarrolladas en las clases.

Llevar adelante esta reflexión involucró para las practicantes resolver buena parte de las
tensiones generadas durante el período de las prácticas y, a partir de allí, transformar la mirada
que tenían sobre las producciones de los alumnos. En las siguientes citas, las practicantes relatan
este cambio contrastando el antes y el después de realizar el análisis de la problemática:

Al principio [...] nosotras queríamos que los alumnos pudieran argumentar usando
definiciones formales pero en ese momento no tomábamos conciencia de las respuestas,
decíamos: ¡Ah! Los alumnos no pudieron justificar usando la definición formal [...]
Teníamos esa idea como que al no poder dar la definición formal pensábamos que no habían
entendido los chicos y por ahí, cuando analizamos las respuestas [...] nos dimos cuenta [..]
que los chicos estaban diciendo cosas que eran importantes. Que tenían conocimiento. A lo
mejor hay chicos que nos escribieron “de diez” la definición formal pero se la estudiaron de
memoria y no sabemos si realmente entendieron (Entrevista Yanela, 26/11/2013).
Me di cuenta que los chicos habían aprendido un montón, que pueden demostrar que
aprendieron un montón y que pueden construir solos un montón de cosas a través de
problemáticas (Entrevista Liliana, 26/11/2013).

Esta nueva mirada sobre las producciones de los estudiantes permitió a Yanela y Liliana
ver la riqueza contenida en las respuestas de sus alumnos y descubrir nuevos recursos para
reconocer argumentaciones que estaban cargadas de sentido para los estudiantes. Así, para la
respuesta del Alumno 1 mencionada en la sección anterior, pudieron ver que el estudiante
componía su propia definición de semirrectas opuestas a partir de otra noción tratada en clases:
la de ángulo llano. Para la respuesta de la Alumna 2, Liliana y Yanela pudieron notar que el
reconocimiento de las semirrectas opuestas era correcto y que, si bien en la argumentación hay
algunas nociones confusas, la alumna construye a un ejemplo gráfico para apoyar su afirmación.
Consideramos a esta transformación de la mirada sobre las producciones de sus estudiantes como
una evidencia de desarrollo profesional.

Su nueva forma de ver las producciones de los estudiantes corría la atención de las
dificultades de los alumnos hacia sus aciertos y potencialidades. A su vez, esta nueva mirada les
posibilitó cuestionar el valor que le daban a las definiciones formales como recurso para la
construcción de argumentaciones. Así, empezaron a plantearse preguntas respecto del grado de
garantía de comprensión que brindan las respuestas que reproducen una definición formal.

Es importante resaltar que esta transformación de la mirada pudo emerger cuando Yanela y
Liliana tuvieron la oportunidad de embarcarse en una actividad reflexiva sobre su propia
práctica, es decir, a partir de intentar dar respuesta a un interrogante que se formuló desde y a
partir de las tensiones que emergieron en su propia experiencia como profesoras de matemática.
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Una segunda instancia de reflexión sobre la práctica tuvo lugar durante entrevistas
individuales semiestructuradas. En ellas fue posible ahondar en las relaciones entre las historias
de formación de Liliana y Yanela y las prácticas que llevaron adelante. Liliana mencionó cómo
su mirada previa hacia las producciones de los estudiantes estaba marcada por las huellas que
había dejado en su trayectoria la formación inicial en el Profesorado.

Yo pensaba que había tenido una buena formación y ahora no pienso lo mismo, y creo que
probablemente haya influenciado en que nos enfocáramos en ver qué era lo complicado que
habían hecho los alumnos o qué les había costado más, cuáles eran los errores, en qué se
habían equivocado y no nos dejaba ver todo lo que sí habían logrado y que nos dejó ver [el
análisis de] la problemática. ¡Todo lo que habían hecho! ¡Habían hecho un montón de cosas!
Y no lo lográbamos ver (Entrevista Liliana, 26/11/2013).

En las palabras de Liliana la formación inicial aparece como un factor importante en la
construcción de una mirada que pone el acento en las dificultades y en las complicaciones que es
preciso que los estudiantes sorteen en su aprendizaje matemático. Esta es una mirada construida
antes de pasar por la experiencia de la práctica profesional docente. En el momento de
reflexionar sobre esa práctica, esta mirada comienza a ser una barrera que invisibiliza aspectos
fundamentales de lo que ocurre en el aula. La tensión entre esta mirada y la experiencia vivida en
la práctica debe resolverse, creando una nueva manera de ver las producciones de los estudiantes.
Yanela relacionó la importancia que habían otorgado a las definiciones formales con la forma en
la que frecuentemente fue evaluada como alumna:

Me di cuenta de [que] [...] también tiene que ver con que yo siempre fui evaluada así. Era
siempre dar la definición nomás […] Yo me acuerdo que en todas las evaluaciones tenía que
estudiar definiciones […] Me parece que por ahí hubo momentos en los que uno [...] iba y
presentaba directamente como uno estaba acostumbrado, uno iba y trataba de dar la
definición y por ahí creo que algo que me costaba era hacer ese paso de la actividad que los
chicos estaban haciendo para llegar a lo que yo quería presentar, a las definiciones. En esos
momentos me parece que sí hay rasgos de mi formación (Entrevista Yanela, 26/11/2013).

Durante sus experiencias como estudiante Yanela se habituó a una forma de enseñanza
donde una de las tareas fundamentales del profesor es la presentación de definiciones formales
que luego se aplicarán en problemas y ejercicios. Esta forma de enseñanza tiene asociada una
manera de evaluar: la respuesta correcta es aquella que consigue reproducir la definición de la
noción matemática involucrada. Durante la entrevista, la practicante puede percibir que hubo
ocasiones en sus clases en las que reproducía el esquema que utilizaban sus profesores.

Por último, las practicantes vincularon su experiencia como docentes durante la práctica
profesional con sus experiencias como aprendices de Geometría:

Yo [...] estaba acostumbrada a aprender de una forma tradicional. Te presentan definiciones,
axiomas, los teoremas [...] Entonces me costaba mucho darme cuenta de cómo se podía
enseñar […] La forma que yo aprendí Geometría fue algo que me influyó mucho a la hora de
pensar cómo yo podía enseñar Geometría en las prácticas […] Creo que lo que tiene la
facultad es que te brindan mucho conocimiento, por ahí lo que faltaría es [...] dar formas de
cómo enseñar o por ahí [...] implementar otra forma de enseñanza, algo que nos pueda ser
útil a nosotros a la hora de después ir a dar clases (Entrevista Yanela, 26/11/2013).
Tanto en Geometría como en muchas otras materias... es como que yo siento que acá [...]
nunca nos dan las herramientas o no se acercan mucho a lo que realmente vamos a dar en el
aula, sí es importante que nosotros deberíamos saber más que los alumnos o profundizar más
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en algunos conocimientos pero me gustaría que de alguna manera nos encaminaran. O sea,
vemos como diez mil teoremas, muy formales (Entrevista Liliana, 26/11/2013).
Ambas citas resaltan como fuente de importantes tensiones a la distancia entre lo aprendido

en los cursos de Geometría del Profesorado y su futura tarea como docentes. Para las dos
practicantes parece haber un salto importante entre la formalidad con la que debieron estudiar
Geometría en la carrera y la práctica docente en la escuela secundaria. Esta brecha se origina en
la falta de oportunidades para reflexionar, desde las materias específicas de matemática, acerca
de cómo ciertos contenidos pueden trabajarse en la educación secundaria. Una forma de salvar
esta distancia, según Yanela, sería poder experimentar, como alumna de estas materias, otras
formas de enseñanza que pudieran ser útiles cuando se transforme en profesora. Las citas
anteriores revelan que las visiones sobre el trabajo de sus alumnos y de ellas mismas como
docentes son una producción histórica, profundamente enraizada en las experiencias vividas
como alumnas. Así, una de las tensiones presentes a lo largo de toda la experiencia de las
prácticas fue la tensión entre sus experiencias como estudiantes y la que estaban viviendo por
primera vez siendo profesoras.

Durante la entrevista también fue posible hablar acerca de cómo las practicantes
imaginaban su futura práctica docente. En la siguiente cita, Liliana se proyecta a futuro a partir
de lo aprendido en el pasado y de su experiencia en MOPE:

Tengo que “mirar” el trabajo que logran los alumnos. La propuesta que yo llevaría [al aula]
sería totalmente diferente pero si [lo realizado en clase] no se acerca tanto a lo que yo
planificaba, ver qué es lo rico que puedo sacar de ahí, que era algo que yo antes no tenía muy
en cuenta […] Si no pasaba por este tipo de experiencias iba a terminar siendo la profe que
no quería ser, que tiene que ver mucho con la enseñanza que yo recibí. Tenía en claro que
[eso] no era lo que me gustaba, pero era la única forma en la que yo sabía defenderme y
ahora tengo otras herramientas que me ayudan a ir cambiando de a poco, seguramente que
me faltan un montón de cosas pero esto es un gran avance (Entrevista Liliana, 26/11/2013).
Si bien Liliana estaba en tensión con la forma tradicional de enseñanza que había vivido

como alumna y no quería reproducirla cuando fuera profesora, al mismo tiempo esas
experiencias la proveían de herramientas con las cuales defenderse la primera vez que se
enfrentaba a la práctica docente. Las palabras de Liliana ponen también en primer plano la
importancia de MOPE como un entorno donde es posible ir superando estas visiones
tradicionales de la enseñanza y donde puede emerger una identidad profesional más cercana a la
que ella imaginaba y deseaba.

Consideraciones finales
La narrativa de la experiencia de las prácticas profesionales de Liliana y Yanela nos lleva a

reflexionar, en primer lugar, acerca del conocimiento que necesita poner en marcha el profesor
cuando se desempeña en el aula –un conocimiento necesariamente complejo, plural y situado– y
cómo la formación inicial contribuye a la constitución de dicho conocimiento. A nivel del
conocimiento disciplinar de Geometría, las palabras de las practicantes nos advierten que durante
la formación inicial en el Profesorado este conocimiento está fuertemente centrado en los
aspectos formales del contenido, siendo difícil conectarlo con la práctica en las escuelas
secundarias. Acordando con Fiorentini & Castro (2003), consideramos que un dominio profundo
de la naturaleza de las ideas matemáticas y su desarrollo histórico que permita a los futuros
profesores organizar de distintos modos los conceptos y principios básicos de la Geometría, es
fundamental para que el profesor tenga la autonomía necesaria para producir su propio currículo.



Desarrollo profesional de dos futuras profesoras de Matemática… 160

Comunicación XIV CIAEM-IACME, Chiapas, México, 2015.

Las discusiones acerca del diseño curricular para carreras de Profesorado en Matemática son
frecuentes y de vigencia en muchos países (Lerman et al., 2009). En el caso analizado parece
necesaria una revisión de la carrera, teniendo como meta la formación de un profesional que no
sólo posea un dominio operacional y técnico de la matemática sino que pueda hacer uso del
mismo teniendo en vista la formación de niños y adolescentes.

En segundo lugar, el análisis realizado en este artículo subraya el potencial de la reflexión
sobre la propia práctica pedagógica como catalizador del desarrollo profesional de los futuros
profesores. A través de la reflexión sobre sus prácticas, Yanela y Liliana pudieron comenzar a
problematizar y transformar algunas de sus creencias, concepciones y saberes en torno a la
Geometría, su enseñanza y su aprendizaje. A lo largo de la experiencia fueron transformando el
lugar y el rol que le daban a las definiciones formales y, a su vez, pudieron rastrear en su propia
trayectoria como estudiantes algunas fuentes que sustentaban sus creencias en relación con este
tema. Por último, la narrativa presentada revela que la experiencia de MOPE es un momento
fundamental en la formación de los futuros profesores, siendo una oportunidad para poner en
tensión muchos de los saberes y modelos de enseñanza y aprendizaje aprendidos durante sus
años como estudiantes. Será necesario, entonces, imaginar planes de estudio para la formación
inicial de los profesores de matemática donde la inserción en la práctica profesional no ocurra
sólo en el último año de la carrera y donde sea posible crear conexiones con las otras disciplinas.
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Resumo
Produzir textos tem se constituído em uma tarefa árdua para boa parte dos professores de
matemática, sendo tal problemática o assunto discutido neste artigo. Em estudo sobre notas
de redações feitas por professores de matemática em um concurso público para professores
do Estado do Pará, percebeu-se que os de matemática, em relação aos de outras disciplinas,
tiveram a média mais baixa nessa prova. A partir disso, discutiram-se alguns fatores que
concorreram para tal situação, bem como outros ligados à formação desses profissionais
que ocasionam tais dificuldades a partir de dados produzidos com a aplicação de
questionários e realização de entrevistas. A ausência de experiências com atividades de
produção textual desde a educação básica até o nível superior é um dos fatores principais
que condicionam parte das dificuldades dos professores de matemática em produzir textos.
Em relação ao concurso, não compreender o que se pedia na prova de redação e
desconhecimento do tema a ser discorrido foram os principais problemas enfrentados.

Palavras-chave: Produção textual.  Redação. Concurso. Professores de matemática.
Formação de professores.

Introdução
Em nossas experiências, enquanto ex-acadêmicos do curso de Licenciatura Plena em

Matemática e professores formadores de professores de matemática, temos presenciado boa parte
dos professores de matemática se comportarem com certa antipatia em relação a atividades de
produção textual escrita. Também temos conhecimento do quão árduo é para alguns deles terem
que escrever um texto, expressar sua opinião ou discorrer sobre determinado assunto em um
texto escrito.

Tal situação foi objeto de uma pesquisa de mestrado, na qual foi investigado que fatores
têm contribuído para que o professor de matemática apresente dificuldades na produção textual
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escrita (Ripardo, 2009). Como ponto de partida, são tomados os resultados da prova discursiva
do concurso C-1051 da Secretaria de Estado de Educação do Pará – SEDUC/PA, realizado em
2006. A partir das notas divulgadas, fizemos um estudo sobre as médias dos professores
candidatos de todas as disciplinas ao concurso, de onde estabelecemos um paralelo entre as do
professor de matemática com as dos demais professores.

Das análises das notas da prova discursiva2 deste concurso, que se constituiu em uma
redação, foi possível concluir que os professores de matemática foram os que tiveram o pior
desempenho no concurso, considerando-se as médias obtidas na prova, o percentual de
aprovados e notas zero nessa prova.
Gráfico 1
Notas da redação dos professores de matemática no concurso C-105 da SEDUC/PA

Fonte: Pará (2006)

Conforme gráfico acima, a média dos professores de matemática foi de 3,89 pontos, bem
abaixo dos 5,00 estipulados no edital do concurso (PARÁ, 2006). Além deles, somente em mais
uma das quatorze disciplinas a média ficou abaixo do que era esperado.

A partir da aplicação de questionários e entrevistas realizadas com quatro professores que
participaram do concurso, foi possível identificar alguns fatores que influenciaram a ocorrência
de notas tão baixas.

Com relação à prova, as justificativas apresentadas pelos professores mostram que as
principais dificuldades enfrentadas por eles foram voltadas à compreensão do que era solicitado
naquela prova e ao desconhecimento do tema abordado. Tais problemas se refletiram
sobremaneira no processo de escrita da redação. Também foi possível identificar que os fatores a
que estão vinculadas as dificuldades de produção de texto, de um modo geral, tem vínculos na
formação desses professores desde a educação básica, perpassando pelo nível superior, na
formação para licenciados plenos em matemática.

1 O concurso visava a selecionar professores de quatorze disciplinas para atuarem no ensino médio do
estado. O processo seletivo foi constituído de provas objetivas, prova discursiva (uma redação) e
avaliação de títulos. A prova discursiva era eliminatória, com limite de notas variando de 0,00 a 10,00
pontos, sendo 5,00 a nota mínima para aprovação.
2 O estudo estatístico das notas foi feito a partir de uma amostragem com dez por cento delas.
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Apresentar detalhadamente esses fatores e discuti-los é o objetivo deste artigo.
A palavra dos professores de Matemática sobre a prova discursiva do concurso C-105

Segundo Zanini e Menegassi (1999), em situações de escrita de redação, como a do
concurso C-105 e as de vestibular, leva-se em consideração o tripé aluno (autor), o texto de apoio
(referente) e o professor (avaliador, coautor). No caso do concurso C-105, os professores de
matemática se configuram como autores, aqueles a quem competia escrever uma redação a partir
de uma proposta temática; cinco fragmentos de textos, algumas figuras e um comando  como
referência; e a banca de professores do concurso exercendo a função de avaliação.

Desses três elementos são utilizados para estudo os professores, a quem entrevistamos e
cujos resultados e discussão seguem nos parágrafos posteriores desta seção; a prova discursiva; e
as notas desta prova dos professores como resultado da avaliação da comissão do concurso.

Na prova discursiva, enunciava-se o seguinte comando: “Tomando por base os fragmentos
e as ilustrações acima como estímulos, redija um texto dissertativo, posicionando-se acerca do
seguinte tema: ‘A leitura das diferentes linguagens como fundamento da educação voltada para a
cidadania plena’”.

Tal Proposta Requeria Do Candidato (Raupp, 2002):
a) conhecimento linguístico/textual do texto dissertativo. Ou seja, de suas propriedades

cotextuais;
b) compreensão da proposta temática. Posicionar-se acerca do tema a ser discorrido a partir

dos fragmentos e ilustrações expostos na prova;
c) dimensão conceitual dos termos “linguagem”, “educação” e “cidadania plena”, e;
d) construção de um texto adequado àquela situação. Alguns dos elementos estavam

expostos na folha em que se apresentava a prova discursiva – não exceder trinta linhas, não
escrever em local indevido na folha de texto definitivo, não colocar nela qualquer identificação
do candidato etc. – e outras explicitadas no edital (PARÁ, 2006b), como não escrever menos de
quinze linhas.

Para Zanini e Menegassi (apud Raupp, 2002), o assunto de uma prova de redação é um
conceito mais geral exposto ao autor/produtor e leitor em que se explicitam as ideias mais
abrangentes nos textos de referência. O tema se constitui em um espaço demarcado dentro do
assunto para que o autor/produtor delimite um foco temático, que é a explicitação de seu ponto
de vista. Em resumo, tais conceitos se estruturam nessa sequência: assunto�tema�enfoque
temático, compreendendo, respectivamente, os fragmentos textuais da prova, proposta da
redação e escolha do autor/produtor do texto.

A meu ver, o assunto, ou conjunto de conhecimentos, expostos nos fragmentos e figuras da
prova dissertativa do concurso C-105 compreendiam algo como
linguagem/expressão/comunicação; o tema era “A leitura das diferentes linguagens como
fundamento da educação voltada para a cidadania plena” e o enfoque temático cabia ao aluno a
demarcação.

Dissertar com coerência acerca do tema da prova carecia, portanto, de compreensão do
assunto abordado. Segundo Koch e Travaglia (2008), o equilíbrio entre informação nova e
informação dada são condições necessárias à coerência textual. Para que o candidato, na prova
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dissertativa do concurso C-105, pudesse apresentar uma tese com suas respectivas
argumentações em torno de um foco temático era preciso apropriar-se das informações dadas,
àquelas situadas nos fragmentos e figuras, e utilizá-las como âncora. A partir disso, apresentaria
novas informações, os seus conhecimentos a respeito do assunto. A mesclagem dos temas
linguagem e educação na delimitação do tema, provavelmente, foi uma escolha que teve como
pressuposto, por parte de quem elaborou a prova, o conhecimento partilhado por ambos,
professores candidatos ao concurso e examinadores da prova, por se tratar de temáticas
pertinentes à docência.

Ao candidato, era necessário compreender o tema abordado e identificar nos fragmentos
aquilo que era essencial para o seu foco temático e o que era secundário. Era essencial, por
exemplo, que o autor/produtor tivesse claro o que são diferentes linguagens. Nesse sentido,
foram apresentados cinco fragmentos de textos, os quais evidenciavam múltiplas formas de
linguagem (línguas, linguagem matemática, pictografia, linguagens de programação etc.)
existentes desde o homem primitivo, algumas de suas características e como elas são importantes
para a sociedade. Os excertos focavam subtemas pertinentes a cada uma das três áreas do
conhecimento ao qual estão vinculadas as disciplinas do ensino médio – Ciências da Natureza,
Ciências Humanas e Linguagens e Códigos, com suas respectivas Tecnologias –, explícitos,
também, nos elementos paratextuais de cada um dos fragmentos, criando e ampliando as
possibilidades de compreensão do tema.

Portanto, os excertos apontavam para como as diferentes linguagens se constituem em
elementos imprescindíveis para o convívio e o desenvolvimento social, tecnológico e científico
dentro da diversidade cultural e a importância de se trabalhar no âmbito da educação escolar a
leitura dessas diferentes linguagens na promoção do desenvolvimento da cidadania plena. Essas
eram as pistas deixadas pelos textos da prova, os quais deveriam ser o ponto de partida dos
candidatos.

Indagados sobre as dificuldades encontradas para fazer a prova dissertativa
(conhecimento do assunto, escrever as quinze linhas mínimas necessárias, expor suas ideias etc.),
e sobre seus respectivos desempenhos, três tipos de respostas foram dadas pelos professores: o
professor que não achou a prova difícil, o que reconhece ter se saído muito mal e os que a
acharam não muito fácil. O professor Carlos afirma:

Eu não achei tão difícil. Eu não me lembro da minha nota, eu não tenho certeza quanto foi a
minha nota, mas não foi uma nota ruim. Só me lembro que eu não me saí bem foi na prova
mesmo em si3, na redação eu não me lembro da nota, mas não foi uma nota ruim.

Segundo ele, a nota não teria sido ruim, ou seja, uma nota baixa, destacando que não teve
dificuldades para atender ao quesito quantidade de linhas estipuladas pelo concurso. No entanto,
este professor não foi aprovado nas provas objetivas, como ele mesmo reconhece, uma vez que o
mesmo não teve a redação corrigida por não ter obtido os percentuais mínimos de acertos
requeridos nas provas objetivas4. Ou seja, não houve divulgação de nota da redação do referido
professor, desse modo, realmente não teria como ele se lembrar da nota obtida.

Para uma das professoras, contudo, em sua avaliação, o seu desempenho foi

3 Provas objetivas.
4 Para que a redação do candidato fosse corrigida, era necessário acertar uma quantidade mínima de
questões das provas objetivas.
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Péssimo ((risos)). Eu me saí muito mal, porque eu fiquei muito confusa, tipo assim,
eu li não entendi o que eles queriam que eu desenvolvesse naquela redação. Tentei escrever,
mas sem conhecer o assunto. (...) Então eu não, particularmente eu não conhecia os assuntos,
então eu fiquei muito confusa e realmente me dei muito mal na redação ((risos)). Foi o que
me prejudicou, foi a redação em si (LIA).

Ao contrário do professor Carlos, a professora Lia reconhece que não conseguiu fazer uma
boa redação, como de fato ocorreu. Sua nota na prova dissertativa foi 2,08.

Um problema que a professora afirma ter lhe prejudicado no desenvolvimento da redação
está relacionado a não compreensão do que se pedia na prova: tomar por base fragmentos de
textos e ilustrações expostos na folha de prova e redigir um texto dissertativo, posicionando-se
acerca do tema. O que se esperava na prova daquele concurso é semelhante ao que se espera de
um aluno em redação de vestibular: “é a interação entre as informações contidas nos textos de
apoio e os conhecimentos prévios do leitor, uma atitude que implica uma participação ativa por
parte do vestibulando leitor/produtor” (Raupp, 2002, p. 42). É de se esperar, portanto, que a
leitura feita pelo candidato no momento da prova repercuta no modo como ele escreverá, como
também as leituras anteriores sobre o assunto (idem). Como a professora não entendeu a proposta
temática, não conseguiu dissertar.

Outro problema diz respeito à falta de conhecimentos sobre o assunto a ser discorrido,
motivo que pode ter ocasionado o problema anterior. A professora Lia reconhece não ter feito
uma redação de acordo com o que era esperado pelo concurso, como também não satisfez a seus
próprios parâmetros. Isso se deve, ou por ter fugido ao tema proposto, em decorrência de não ter
entendido o que pedia tal prova, ou ainda por desconhecimento do tema.

Segundo Geraldi (1997), um dos critérios5 para se produzir um texto é ter o que dizer, ou
seja, uma experiência interiorizada pelo sujeito para que possa ser dita a alguém. Além disso, o
processo de produção de sentidos na leitura do texto provém da trama construída a partir dos fios
da experiência do autor/escritor, ancorada em pontos de referência no texto para que o
leitor/autor interprete essas experiências vividas. Desse modo, as ações na construção de autoria
do texto pelo leitor “podem ser recuperadas de nossa história de leituras externas à escola” (p.
171).

É, portanto, uma hipótese plausível que a professora Lia não tenha entendido a proposta da
redação em virtude do seu desconhecimento do tema, da ausência de leituras relacionadas às
diferentes linguagens.

Não foi fácil nem uma das duas6, até porque o tema da prova discursiva era uma tema bem
aberto, bem amplo, a gente não tinha muito referencial, a gente era bem livre para poder
produzir. Eu particularmente acho que quando o tema é bem livre a gente fica um pouco
solto e aí pode não está produzindo um texto de acordo com que os avaliadores pode achar,
então não foi fácil. (...) eu achei que a nota não foi justa, eu imaginei que teria uma nota

5 Tais critérios citados pelo autor estão situados numa perspectiva enunciativa de discurso (BAKTHIN,
1999), numa postura interlocutiva de autor do texto. Nesse sentido, Geraldi (1997) distingue redação de
produção de texto, haja vista esta se enquadrar nessa visão e àquela não (essa diferenciação está explícita
na próxima sessão). Contudo, embora seja estruturada numa concepção diferente, acreditamos que “ter o
que dizer” é também uma condição para que sujeito possa produzir uma redação.
6 Está se referindo a duas das provas do concurso, às objetivas e à discursiva, pois ambas foram feitas no
mesmo dia.
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razoável ou baixa, mas não tanto quanto a que eu alcancei segundo os avaliadores (...) eu
discuti o tema de forma, acredito, coerente e coesa e tratei o tema que a prova propunha de
forma coerente do meu ponto de vista (SOLANGE).

A professora Solange expõe sua insatisfação com a nota obtida, mesmo reconhecendo que,
com relação às provas, no entanto, parece ter ocorrido problema semelhante ao que aconteceu
com a professora Lia. Ao afirmar que “Não foi fácil nem uma das duas7, até porque o tema da
prova discursiva era uma tema bem aberto, bem amplo, a gente não tinha muito referencial, a
gente era bem livre para poder produzir”, a professora Solange pode estar denunciando a
dificuldade que teve para entender a proposta da redação, ou ainda, desconhecimento a respeito
do tema e/ou do(s) assunto(s), ou ambas as possibilidades simultaneamente, e não
necessariamente ter ocorrido a delimitação de um tema “aberto e amplo”.

O texto coeso e coerente que afirma ter produzido, pode, na verdade, refletir essas
dificuldades, não ter o que dizer sobre e/ou não saber o que era para ser dito. Embora a nota na
redação desta professora não tenha alcançado os cinco pontos estipulados, a mesma obteve 4,31
pontos, indo ao encontro de sua avaliação ao afirmar que “não se saiu muito bem” naquela prova.
Ou seja, o seu desempenho não foi péssimo, como o da professora Lia, mas também não foi um
resultado satisfatório às exigências do concurso.

A fala da professora Solange também expõe a preocupação com as condições ao qual
estava condicionada a sua produção. Por um lado, o pouco espaço de tempo para resolver as
quarenta questões da prova objetiva. Do outro, a preocupação com o público a quem se destinava
o seu texto, ou seja, uma banca avaliadora – um dos elementos do tripé comentado no início
desta seção – com parte da função de aprová-la ou reprová-la no concurso. Estar inscrito em uma
situação de produção escrita como essa, sem sombra de dúvidas, é um convite ao bloqueio
criativo do sujeito escritor. Estas angústias também se fazem presentes na fala de outro professor.

No momento que eu fiz a prova eu não achei tão fácil pelo fato de que a prova era um pouco
extensa, tinha questões que tinham leitura um pouco difícil de fazer, tinha de se preocupar
com o tempo, então foge um pouco da ideia, eu tive muita dificuldade para iniciar a escrever
a primeira frase (ELIAS).

O professor Elias, que obteve nota acima de 7,00 pontos na redação, atribui ao tempo
disponível para fazer as provas e à extensão das questões das provas objetiva os fatores
principais que influenciaram no processo de escrita da redação. Equacionar o tempo disponível
para fazer as duas provas fez com que as ideias “fugissem” e, portanto, tivesse dificuldades para
iniciar a “escrever a primeira frase”.

Estes dois professores evidenciam um bloqueio em torno das ideias que seriam/foram
discutidas na redação. O professor Elias teve dificuldades para iniciar a escrita, o que lhe
consumiu parte do tempo disponível, acarretando em pressa ao final do tempo para passar a
redação do caderno de rascunho para a folha de texto definitivo. Do mesmo modo, a professora
Solange só retornou à escrita da sua redação ao final do período destinado às provas, devido ter
encontrado dificuldades para estruturar suas ideias no decorrer da escrita de sua redação.

Contudo, para o professor Elias, ao contrário das professoras Solange e Lia,  o tema da
redação era “bom”, pois era voltado para a educação. Significa, portanto, que houve

7 Está se referindo a duas das provas do concurso, às objetivas e à discursiva, pois ambas foram feitas no
mesmo dia.
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compreensão por parte do mesmo sobre a proposta da prova discursiva, além de conhecimento
sobre o tema. A evidência de sua compreensão advém do reconhecimento dele, em sua fala, da
dimensão educacional ao qual estava ligado o tema principal, ou seja, a linguagem.

Das análises feitas a partir das falas dos quatro professores, concluímos que os principais
problemas enfrentados pelos professores de matemática na prova discursiva do concurso C-105
estão relacionados a dificuldades de compreensão do assunto abordado na referida prova, à
ausência de conhecimentos acerca do tema e ao pouco tempo para responder às provas objetivas
e fazer a prova discursiva. Dessas, destacam-se as duas primeiras como as que mais interferiram
nos seus respectivos processos de escrita da redação.

Experiências com a produção textual na educação básica: as práticas com a escrita de
redações

Segundo Geraldi (1997), sob duas perspectivas, pode ser visto o objetivo do ensino de
línguas, ou do ponto de vista do uso da língua, perspectiva enunciativa, ou do saber a respeito da
língua. Pelo que explicitam os professores de matemática entrevistados, é nessa segunda
orientação que foram pautadas as aulas de língua portuguesa que tiveram durante a educação
básica, principalmente durante o ensino fundamental.

Geraldi (1997) faz uma distinção do conceito de redação com o de produção textual. Para
ele, enquanto na redação se produzem textos para a escola, na produção textual se produzem
textos na escola. Ou seja, enquanto a redação tem como auditório o professor, com a função de
atribuir uma nota para o texto do aluno, a produção textual tem como pano de fundo uma
situação interlocutiva (Bakhtin, 2000; 1999), de acordo com gêneros textuais (Marcuschi, 2008).

Na perspectiva do ensino de português que tem por base o saber sobre a língua, ou seja, o
que é orientado pela escrita de redações, marginaliza-se a importância de que as atividades
discursivas são reguladas pela finalidade do texto, pela natureza do objeto a ser discorrido, pelos
interlocutores a quem se destina a ação do escritor/produtor e pelas representações que este faz
do objeto sobre o qual escreve. Neste sentido, as atividades escolares não são fruto de um
trabalho discursivo tendo em vista esses quatros fatores de interferência, São Meramente
Exercícios Para O Aluno “Mostrar Que Aprendeu A Descrever” (GERALDI, 1997, p. 148).

O professor Carlos evidencia uma marca dessa prática nas aulas de língua portuguesa que
teve no ensino fundamental. Para ele,

No ensino fundamental até a 6ª série sim [produzia textos], porque era o tempo que ainda
tinha a disciplina de redação. Então, você acabava estudando os diferentes tipos de textos,
que é dissertativo, narrativo, descritivo e aí toda aula você tinha que fazer uma produção,
escolhia um tema, às vezes você mesmo escolhia ou o teu professor, e você tinha que
escrever. Mas a partir desse momento diminuiu muito, quando tirou a disciplina de redação e
inclui ela na disciplina de língua portuguesa (...) (CARLOS, acréscimo nosso).
Quando eu estava na quinta série tinha uma disciplina de redação que no ano que eu entrei na
quinta série foi extinto do currículo, e aí da quinta série em diante a gente não teve nem mais
uma disciplina que tratasse exclusivamente da produção textual (SOLANGE).

O professor Carlos destaca que suas principais experiências escolares com a produção
textual foram relacionadas à escrita de redações. Segundo ele, do mesmo modo que as
professoras Lia e Solange, as tipologias narração, descrição e dissertação, com temas escolhidos,
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ou melhor, determinados pelo professor de língua portuguesa, eram o padrão na produção de
textos.

Embora seja dito por este professor que em toda aula os alunos tinham que fazer uma
redação, apontando, portanto, para uma possível experiência mais frequente com a produção
escrita, uma “observação mais despretensiosa do ato de escrever para a escola pode mostrar que,
pelos textos produzidos, há muita escrita e pouco texto” (Geraldi, 1997, p. 137). Na verdade, o
que se vislumbra a respeito são práticas pontuais nas aulas da disciplina redação com o objetivo
de exercitar orientações dadas pelo professor sobre técnicas do bem-escrever, distantes de uma
situação real de interação, de discurso. É um acento no aprendizado da metalinguagem da língua,
em que toma a linguagem para fazer a aplicação de exercícios estruturais sobre regras e
categorias (idem).

Vale ressaltar, portanto, no que tange à formação no ensino fundamental dos professores de
matemática desta pesquisa, na disciplina língua portuguesa, não houve uma prática de trabalho
com gêneros textuais distintos. O modelo de atividades de escrita tinha a redação como base
aliado ao ensino da língua como um sistema fechado, pronto, uma língua imaginária com normas
a serem seguidas por todos os falantes e tudo que fuja ao que é ditado por ela é considerado
errado.

Emerge na fala dos professores de matemática pesquisados, a experiência que alguns
tiveram na formação no curso Técnico em Magistério. “No ensino médio, quando eu fiz, por ser
magistério, você acaba tendo que escrever bastante, e aí acho que se eu me saí muito bem
mesmo era nas disciplinas de psicologia, de sociologia sempre” (CARLOS). O mesmo
fenômeno é citado pelo professor Elias.

Eles afirmam que escreviam muito em algumas disciplinas, que vivenciaram nelas e por
elas a prática de produção discursiva durante o curso secundário de Magistério. Contudo, as
atividades aparecem ligadas ao estudo de disciplinas chamadas por eles de pedagógicas, e não à
disciplina língua portuguesa.

Em resumo, os sujeitos pesquisados mostram que a formação na educação básica, que os
deveria ter preparado para exercerem habilmente as práticas sociais da escrita, não lhes garantiu
experiências formativas significativas nesse sentido. A razão para esse insucesso da escola pode
ser atribuída em parte ao ensino de língua portuguesa, pois este foi calcado nos exercícios
gramaticais e no treino da redação pautada em técnicas para se escrever bem. As outras
disciplinas, com exceção do ensino médio, também não assumiram parte da responsabilidade em
aprimorar as competências comunicativas do aluno, as habilidades de produção textual.

Práticas formativas relacionadas à produção textual no ensino superior
Aos professores foi perguntado que oportunidades de escrever textos dissertativos e outros

lhes foram oferecidas durante o curso de Matemática. Essa indagação visava a buscar evidências
de uma possível experiência sistemática com a produção textual vivida pelos professores desta
pesquisa durante os seus cursos de licenciatura.

As respostas foram uníssonas. “Poucas oportunidades. Somente nas disciplinas
pedagógicas” (ELIAS). “Na disciplina Língua Portuguesa e nas disciplinas, consideradas por
nós, de ‘pedagógicas’ e na produção de artigos” (SOLANGE). “Nas disciplinas de
Metodologia, tivemos várias oportunidades nas demais não, mas houve alguns professores que
nos incentivavam a além dos cálculos explicar qual o procedimento usado” (CARLOS).
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“Infelizmente nenhuma disciplina dentro do meu curso de matemática trouxe-me oportunidades
para estar aprendendo a escrever textos dissertativos e outros, para que pudesse está superando
minhas dificuldades (...)” (LIA).

Com exceção da professora Lia, os demais salientam a quase inexistência de atividades de
produção textual durante a sua formação no curso de Licenciatura Plena em Matemática, não
fossem as disciplinas conhecidas geralmente como metodológicas (didática, estrutura e
funcionamento da educação básica, sociologia da educação.

Os cursos de formação de professores de matemática pouco têm enfatizado a exploração e
a interação mediadas por atividades de escrita discursiva. A oralidade é a via de comunicação
mais usada em suas práticas de ensino. Nos momentos em que a escrita é preconizada é para o
trabalho demasiado técnico e formal de demonstração e sistematização de cálculos matemáticos
em linguagem matemática, que, se por um lado, é um dos mecanismos que favorece o
desenvolvimento do raciocínio lógico e da abstração, por outro, sua contribuição é pouco
relevante para a exploração, flexibilização e problematização dos conhecimentos envolvidos,
tornando-se barreira para o exercício do pensamento crítico (Freitas, 2006). Ou seja, os cursos de
Matemática possuem uma tradição de pouca leitura e quase nada de escrita textual.

A formação dos professores de matemática tem acontecido numa perspectiva que se
aproxima do que Shön (2000) trata como racionalidade técnica. Para o autor, trata-se de uma
epistemologia da prática em que o profissional é tomado como um solucionador de problemas de
ordem instrumental, cujos meios, técnicos por sinal, são selecionados por este profissional para
cada situação específica. Cada problema é adequado à aplicação de um repertório de
conhecimentos especializados, sistemáticos, corporificados em técnicas e teorias derivadas do
conhecimento científico.

O que se percebe nas falas dos professores desta pesquisa é o mesmo que se constata em
outras pesquisas que abordam, direta ou indiretamente, a formação de professores de
matemática, como em Soares (2006). De um lado, o treino e o exercício de algoritmos e fórmulas
matemáticas como um ritual de preparação para o domínio de conteúdos específicos da
matemática; do outro, disciplinas fragmentadas com a pretensão de ensinar o professor de
matemática a ensinar matemática.

Considerações finais
Concordamos com Andrade (2007, p. 142) quando este diz que “se queremos formar

alunos leitores e escritores na escola básica é preciso considerar processos possíveis para
professores se verem antes como produtores de linguagem”. Ora, os professores devem ser os
primeiros a refletirem e a discutirem sua relação com a língua escrita, na condição de leitores e
escritores.  Entretanto, não se pode ignorar a coerência entre o que se diz para esses professores
fazerem com seus alunos e o que se fazem com eles durante a sua formação (KRAMER, 2001).
Se temos uma formação do professor centrada na racionalidade técnica, é bem provável que a
prática docente deste futuro professor esteja ancorada nesta base.

Em face do exposto, não é difícil entender porque os resultados de avaliações nacionais e
internacionais como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – PISA, o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Básica – SAEB e o Indicador de Alfabetismo Funcional –
INAF revelam índices tão deprimentes de alfabetismo dos alunos das escolas brasileiras. A
exemplo, podem ser citados os 54% de alunos que cursam ou estão cursando alguma série de 1ª à
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4ª do ensino fundamental (ou 1º ao 95º ano) considerados analfabetos funcionais em
numeramento (IPM e AÇÃO EDUCATIVA, 2007). Do mesmo modo, o PISA, mostrou que os
estudantes brasileiros ficaram no nível 1 em matemática, considerando-se uma escala de 0 a 5
(INEP, 2004). Uma das habilidades requeridas ao numeramento é exatamente o domínio das
habilidades em leitura e produção textual.

O que esperar, portanto, destas e outras pesquisas sobre numeramento, que envolvem
alunos, se o próprio professor de matemática não se apresenta com as habilidades requeridas e
necessárias a esta formação?
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Resumo
No Brasil, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para as Licenciaturas foram
publicadas pelo Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno (CNE/CP) em 2001
e nutrem uma discussão sobre a Prática como Componente Curricular (PCC). Essa
foi inserida no currículo de todas as Licenciaturas para a formação inicial de
professores e sua carga horária mínima ocupa, aproximadamente, 15% do total dos
cursos. Nesta discussão apresentam-se argumentos para pensar algumas questões
relacionadas à Prática como Componente Curricular: (1) hipóteses que levam o
CNE/CP a determinar 400 horas de PCC no currículo das licenciaturas; (2) como
essa atividade é concebida e quais ações são propostas pelos legisladores; (3) haveria
possibilidade de um diálogo entre a proposta do CNE/CP com a proposta de
educação de John Dewey, a qual concebe a educação como uma contínua
reorganização da experiência educativa?
Palavras-chave: Prática como Componente Curricular, Experiência educativa,
Formação inicial de professores.

Resumen
En Brasil, las Directrices Curriculares Nacionales (DCN) para las licenciaturas
fueron publicadas por el Consejo Nacional de Educación/Consejo Completo
(CNE/CP) en 2001 y nuten una discusión sobre a Práctica como Componente
Curricular (PCC). Esto fue incluido en el plan de estudios de todas las licenciaturas
de formación inicial del profesorado y su carga de trabajo mínima ocupa
aproximadamente el 15 % de todos los cursos. En esta discusión se presentam
argumentos para pensar algunas cuestiones relacionadas con la Práctica como
Componente Curricular: (1) los supuestos que conducen el CNE/CP para determinar
400 horas de PCC en el plan de estudios de educación universitaria; (2) cómo esta
actividad está diseñada y qué acciones son propuestas por los legisladores; (3) no
habría la posibilidad de un diálogo entre la propuesta de la CNE/CP con la propuesta
educativa de John Dewey, que ve la educación como una reorganización continua de
la experiencia educativa?
Palabras clave: Práctica como Componente Curricular, experiencia educativa,
formación inicial del profesorado.
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Introdução
Ao viver o contexto da educação básica brasileira e o da formação inicial de professoras

evidencia-se a necessidade de intensificar essa formação; qualificar as aprendizagens; rever a
postura dos alunos diante dos modos de ensinar na escola e sua relação com os modos de vida
social; necessita-se de práticas pedagógicas que valorizem os recursos didáticos; a
informatização e os meios de comunicação; a relação dos pais no processo escolar dos filhos;
enfim, diversos fatores que têm implicação direta no processo educativo e desafiam os
educadores.

As dificuldades em caracterizar as demandas à formação inicial de professores de
Matemática para a educação básica são muitas. Não menos e nem menores são as possibilidades
de falhas e omissões na tentativa dessa caracterização. O que se sabe é que as questões apontadas
são presentes no contexto escolar brasileiro – acadêmico e da educação básica – que de alguma
forma devem participar na formação inicial de professores.

Por isso, entendemos ser necessário intensificar a discussão sobre as práticas pedagógicas
no processo de formação. Não há dúvida de que o contexto da formação de professores de hoje é
mais complexo ou, pelo menos diferente. Percebe-se a necessidade de uma autonomia
profissional que permita ao docente refletir sobre as demandas do contexto social, identificando
para quem, o quê e como ensinar.

Na formação inicial não cabem mais práticas pedagógicas que objetivam o futuro trabalho
do docente. As demandas escolares são hodiernas, amplas e complexas e, por isso, ela deve
preparar um profissional sensível e atento às mudanças do contexto social em que a escola básica
está inserida. Na sala de aula os docentes encontram reflexos da sociedade em que estamos
inseridos, devendo fazer desses, instrumentos para situar o ensino e seu desenvolvimento
profissional.

No Brasil, a partir da publicação da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional)
em 1996, é possível reconhecer uma acentuada importância atribuída à educação e à valorização
da formação de seus profissionais. O reconhecimento do valor dessa formação é citado em vários
documentos do CNE/CP, por exemplo, o Parecer 115/1999:

A nova legislação educacional brasileira, corporificada na Lei 9.394, de dezembro de 1996,
calcada no conhecimento produzido e no debate acadêmico e social de quase duas décadas,
reconhece a importância fundamental da atuação dos docentes no processo de ensino-
aprendizagem e dedica atenção especial ao problema de formação de professores para a
educação básica (BRASIL, 1999, p. 1).

O mesmo parecer reconhece a necessidade de ampliar as responsabilidades docentes
articuladas com as ações escolares, com as famílias e com a comunidade em geral. Com essa
ampliação não há dúvida que é essencial rever o processo de formação inicial de professores.
Nesse sentido, cita o parecer que

Desta forma, a formação de um profissional capaz de exercer plenamente e com
competência as atribuições que lhe foram legalmente conferidas exige uma renovação do
processo de preparação de profissionais para o magistério, superando as deficiências e a
desarticulação que têm sido reiteradamente apontadas em cursos hoje oferecidos (1999, p.
2).
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Esse mesmo parecer apresenta dois problemas fundamentais a serem superados. O
primeiro diz respeito à

[...] necessidade de elevar a qualificação dos profissionais dedicados à educação infantil e
aos anos iniciais do ensino fundamental. Tradicionalmente formados em cursos de nível
médio, coloca-se hoje a necessidade de oferecer-lhes uma formação de nível superior. A
proposta de Curso Normal Superior dentro do Instituto Superior de Educação tem
exatamente o objetivo de prover esta formação profissional, preparando docentes para
ministrar um ensino de qualidade, dentro da nova visão de seu papel na sala de aula, na
escola e na sociedade. (1999, p. 2).

A partir disso, destacam-se duas questões: a necessidade de “elevar a qualificação”,
pensada de forma ampla, no sentido de intensificar a formação e que considere, especialmente, a
“quali” do ser professor; e, a outra, o reconhecimento do legislador ao vincular esta formação a
uma nova visão de escola situada em um contexto.

O segundo problema citado pelo parecer, refere-se à dissociação entre a teoria e a prática
no processo de formação e, também, sobre o predomínio dos conteúdos específicos tidos como
fim no processo de formação. E ainda refere que

Esta dissociação se apresenta em dupla vertente. Em primeiro lugar, na separação entre, de
um lado, o ensino das teorias e métodos educacionais e, de outro, a prática concreta das
atividades de ensino na sala de aula e do trabalho no coletivo escolar. A dissociação se
apresenta também na separação entre o domínio das áreas específicas do conhecimento que
deverão ser objeto do processo de ensino-aprendizagem e sua adequação às necessidades e
capacidades dos alunos de diferentes faixas etárias e em diferentes fases do percurso escolar
(1999, p. 3).

Os argumentos do Parecer apresentados sustentam que a formação no contexto atual
precisa ser revista. O modo e o que desenvolver na formação inicial de professores encontra-se
em questão. Apontar necessidades ou levantar problemas parece-nos cômodo. Mais difícil é
apontar alternativas que venham ao encontro desses problemas e possibilitam um (re) pensar o
modo como à formação inicial é desenvolvida.

O CNE/CP atribuiu à Prática de Ensino a responsabilidade de ser o elemento articulador no
processo de formação inicial de professores, objetivando a necessária integração entre a teoria e
a prática profissional. Ela ganha um espaço específico de 400 horas no currículo de todas as
licenciaturas e é materializada na Prática como Componente Curricular.

A Prática como Componente Curricular na formação inicial docente
No olhar do legislador, a atribuição de 400 horas de PCC às licenciaturas parece ser a

proposta para o enfrentamento dos problemas fundamentais apresentados. Porém, os fins do
processo de formação inicial de professores se consolidam no processo de ensino-aprendizagem
dos alunos na educação básica. São os acadêmicos que, ao compreenderem e significarem a PCC
deve materializá-la na sua ação pedagógica posterior.

Nesse sentido, o legislador pontua três momentos ao processo educacional brasileiro. O
primeiro, a preocupação do CNE/CP em qualificar a formação inicial superando problemas
clássicos e históricos que refletem nos processos de ensino e aprendizagem da educação básica.
Essa proposta do CNE marca um novo paradigma na formação, reconhecido inclusive pela
legislação, especialmente, nos Pareceres 115/1999 e 9/2001.
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Porém, para que essa proposta educacional atinja seus fins, a qualificação1 da educação
básica – o terceiro momento – será uma consequência da significação atribuída a ela no segundo
momento – a formação inicial de professores – nosso objeto de discussão a seguir. De qualquer
forma, temos consciência que não cabe avaliar se essa ou aquela é a melhor proposta, mas sim,
pontuar questões aos educadores que ajudam discutir e avaliar a proposta, evitando que se
chegue de forma inadequada ao resultado esperado, prejudicando ou atrasando ainda mais os
avanços tão necessários na Educação Básica brasileira.

Observam-se duas questões à formação inicial de professores. A primeira é a separação
histórica dos conhecimentos específicos e dos pedagógicos, com predomínio daqueles sobre
esses. Nesse sentido, o Parecer CNE/CP 9/2001 descreve:

No caso da formação nos cursos de licenciatura, em seus moldes tradicionais, a ênfase está
contida na formação nos conteúdos da área, onde o bacharelado surge como a opção natural
que possibilitaria, como apêndice, também, o diploma de licenciado. Neste sentido, nos
cursos existentes, é a atuação do físico, do historiador, do biólogo, por exemplo, que ganha
importância, sendo que a atuação destes como “licenciados” torna-se residual e é vista,
dentro dos muros da universidade, como “inferior”, em meio à complexidade dos conteúdos
da “área”, passando muito mais como atividade “vocacional” ou que permitiria grande dose
de improviso e auto-formulação do “jeito de dar aula (2001, p. 16).

A separação entre essas duas áreas de formação já é reconhecida pela LDB em 1996. A
profissionalização exigida por todos os setores da sociedade atual, não exclui jamais, a dos
profissionais da educação. Não é mais concebível na sociedade contemporânea a desconexão
existente entre a escola e a sociedade. Porém, enquanto a licenciatura for construída como
apêndice inferior vocacional e não for reconhecida socialmente como atividade profissional
anterior e formadora de qualquer outra, não superaremos os paradigmas históricos e socialmente
instituídos e constituiremos uma identidade aos profissionais da educação.

A LDB dedica o Título VI aos profissionais da educação e no Art. 61º traz alguns
fundamentos à formação de professores, dos quais destacamos:

A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do
exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da
educação básica, terá como fundamentos:
I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos
científicos e sociais de suas competências de trabalho;
II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em
serviço; [...] (1996, p. 35).

Cabe destacar que, a LDB teve, aproximadamente, duas décadas de intensas discussões
acadêmicas até sua publicação em 1996 (Brasil, CNE/CP 115/99), ou seja, poderia dizer que
esses problemas – separação, predomínio e identidade profissional – já são observados há mais
de 30 anos. O que se quer não é afirmar se este ou aquele conhecimento é melhor ou mais
necessário e, nem, se é melhor trabalhá-los juntos ou separados, mas sim, construir um diálogo
equilibrado entre as dimensões dos conhecimentos que compõem a formação de um professor e
que integrem a escola de formação e a de atuação profissional. Um diálogo que venha ao

1 Usa-se o termo qualificação no mesmo sentido atribuído pelo legislador na LDB vigente e nos pareceres
CNE/CP 9/2001 e CNE/CP 113/1999.
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encontro da Licenciatura pensando naquilo que é essencial ao ser professor, como atividade
profissional específica e não como complemento ou apêndice.

Na citação anterior, o parecer CNE/CP 9/2001 aponta uma aparente opção natural aos
cursos de bacharelado, justificando a valorização aos conteúdos específicos e considerando-os
mais complexos e, com isso, reconhecendo a inferiorização das licenciaturas. Por outro lado,
poderíamos supor que o “valor” da formação de um professor está naquilo que caracteriza a
licenciatura, o conhecimento e o tratamento do ser humano, nas suas intencionalidades, em seus
desejos e em seus processos de ensino-aprendizagem, conhecimentos amplos, subjetivos e
complexos. Esses conhecimentos são subjetivos, singulares e sociais, são quase, para não dizer
impossíveis de conhecer completamente. Por isso, acredita-se que os saberes necessários aos
profissionais do ensino são diferentes e devem ser vistos com sensibilidade e relevo, ou que, ao
nosso modo de pensar, são mais complexos que os saberes objetivos da ciência.

A atribuição das 400 horas de PCC, com espaços e tempos definidos nos currículos das
licenciaturas brasileiras não é pouco. Nem menor são as 400 horas de estágio supervisionado,
específicas às atividades profissionais da docência. Um cuidado especial que se deve ter é que,
essas atividades juntas, somam aproximadamente 30% da carga horária dos cursos. Se forem
desenvolvidas sem a devida importância ou tratadas como: apêndice inferior vocacional poderão
estar enfraquecendo ainda mais a formação docente até então desenvolvida, fator que poderá
potencializar ainda mais os problemas apresentados.

Se, historicamente, houve a valorização dos bacharelados, como consequência, podemos
supor que há o predomínio desse perfil de docentes atuando nas licenciaturas, ou seja, a maior
parte dos formadores que atuam nas licenciaturas concentram suas formações especializadas em
áreas específicas, engenharias, áreas de ciências puras ou aplicadas. Por outro lado, num menor
número, os profissionais com um perfil de formação sobre a docência, contemplam tanto a área
do conhecimento específico, como também, o conhecimento sobre o ensino.

Seria, quem sabe, outro extremo afirmar que, um bom professor de matemática deveria
cursar pedagogia e licenciatura em matemática. Assim, facilmente, perceberia o equívoco que,
nem no primeiro perfil de formador e nem no segundo haveria a preocupação necessária à
integração das áreas de formação que constituiriam os saberes necessários ao ser professor.
Continuaríamos desenvolvendo duas formações em separado atribuindo ao aluno, futuro docente,
à responsabilidade de integrar conhecimentos tão complexos indispensáveis à prática profissional
da docência. Por tudo isso, uma proposta de mudança na formação inicial de professores que
reflita o paradigma clássico historicamente instituído, somente se efetiva na medida em que os
professores formadores abraçarem à causa da licenciatura, independente do perfil de formação
que possuam.

A Prática como Componente Curricular – algumas proposições
Tamanho são os problemas na educação, que mudanças pequenas em curto prazo não

tencionariam ressignificações. Além dos problemas apontados, muitos outros podem ter
preocupado os legisladores brasileiros ao provocar outro direcionamento na proposta de
formação inicial de professores. É auspicioso afirmar que as atuais práticas de ensino,
especialmente concentradas na PCC e nos estágios supervisionados, mudariam a direção posta ao
ensino nas licenciaturas, mas, certamente devem provocar algumas tradições instituídas que
precisam ser revistas. Essa provocação inicial busca diminuir o desequilíbrio entre as áreas de
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formação, fortalecendo o debate em direção aos saberes que são específicos da profissão
docente.

Esse olhar da LDB de 1996 à docência, especialmente ao ressaltar a necessidade de
dissociar a teoria da prática pedagógica, atribui relevância à prática de ensino como elemento
integrador. Na materialização da PCC se estabeleceu um novo paradigma que redireciona o
processo de formação de professores. O Parecer CNE/CP 21/2001 reexamina o contexto da
legislação atual e cita:

A Constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996
insistem na valorização do magistério e, em um padrão de qualidade, cujo teor de excelência
deve dar consistência à formação dos profissionais do ensino.
O Parecer 009/01, ao interpretar e normatizar a exigência formativa desses profissionais
estabelece um novo paradigma para esta formação. O padrão de qualidade se dirige para uma
formação holística que atinge todas as atividades teóricas e práticas articulando-as em torno
de eixos que redefinem e alteram o processo formativo das legislações passadas. A relação
teoria e prática devem perpassar todas estas atividades, as quais devem estar articuladas
entre si tendo como objetivo fundamental formar o docente em nível superior (2001. p. 5).

A proposta de aproximação da escola de formação com a escola de atuação profissional
pode construir um movimento cíclico, permitindo que as relações sociais que implicam na
prática profissional da educação básica ascendam à licenciatura. Com isso, provocam um
reorganizar permanente dos modos de fazer educação em ambos os níveis – na licenciatura e
escola básica. Por isso, entende-se que há necessidade de dialogar com a comunidade acadêmica
os elementos postos à PCC, pois, compreender sua proposta é o princípio da mudança.

Não seria adequado, nesse momento, abandonar os saberes científicos das áreas específicas
da licenciatura para, então, se sustentar predominantemente nos saberes oriundos da prática
escolar. Essa inversão poderia levar a um tecnicismo prático reducionista, que a nosso ver,
poderia ser tão problemático que o outro modo de formação. O olhar à prática pedagógica na
formação inicial de professores deve ser sustentado por um diálogo equilibrado entre as áreas e
formação e os perfis docentes, que projete um crescimento qualitativo à formação inicial e, como
consequência, à aprendizagem na educação básica.

Nos parágrafos a seguir destacam-se os elementos que podem indicar pontos de reflexão às
licenciaturas pela Prática como Componente Curricular. O primeiro deles buscou-se no Parecer
115/1999:

De fato, é a prática de ensino desenvolvida na escola, como parte de sua formação
profissional, que pode desvelar ao aluno docente, problemas pedagógicos concretos, que
precisam ser resolvidos no cotidiano do processo de ensino e aprendizagem desenvolvido no
ensino fundamental. O seu enfrentamento objetivo, sob a supervisão da instituição
formadora, estimulará o futuro professor a desenvolver reflexão crítica sobre as teorias a que
vem se expondo, ao mesmo tempo em que suscitará redirecionamentos ou reorganização da
atividade pedagógica que vem efetivando.
Nesse processo de aprender fazendo, o aluno docente tanto aprofunda o seu entendimento
das especificidades dos diferentes momentos de aprendizagem e das características próprias
dos alunos das diversas etapas da educação básica, como amplia necessariamente a sua
compreensão da complexidade do processo educativo formal, que envolve não apenas a
relação entre professor e aluno, mas também, a própria dinâmica da escola, configurada no
seu projeto pedagógico, e expressa nas relações estabelecidas entre os diferentes segmentos
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escolares e com a comunidade, bem como nos princípios, tônicas e diretrizes das políticas
educacionais definidas e executadas em nível local e nacional. (1999, p. 2).

Ao “aluno docente” – licenciando – envolver-se e enfrentar problemas pedagógicos
concretos pressupõe reflexão crítica sobre a atuação profissional na educação básica. Os
problemas tornam-se concretos na medida em que trazem a vida diária da profissão docente da
educação básica nas diversas dimensões. Ou seja, falar do problema é diferente de falar com o
problema, de vivenciá-lo. Ou, ainda, a responsabilidade em “falar o que a escola deve fazer” ou
“fazer com a escola” toma outra dimensão. O compromisso com a crítica quando se é agente do
processo tem outro significado na formação inicial e, por isso, vincular os dois níveis de
formação complexifica o processo, porém, pode qualificá-lo.

O currículo das licenciaturas em matemática é constituído de um conjunto de disciplinas
em que são contemplados os vários saberes entendidos como necessários à atuação do docente
naquele contexto. Cada disciplina deve ter um significado na formação inicial e está posta com
um objetivo. Seria atribuição das disciplinas que desenvolvem PCC envolver o aluno docente em
um “processo de aprender fazendo”, tanto os objetos de conhecimento da disciplina como,
também, a construção dos sentidos deles à profissão docente? Se sim, seria, por exemplo, função
da disciplina sociologia da educação viver e desenvolver uma reflexão crítica sobre as questões
sociais que envolvem a escola básica contemporânea com os conhecimentos acadêmicos e
científicos? Como o conjunto de disciplinas poderia discutir os problemas concretos que
contemplaria “não apenas a relação entre professor e aluno, mas também, a própria dinâmica da
escola” ampla e complexa? A certeza que temos, é que muitas questões da profissão docente
podem ser expostas.

Do parecer CNE/CP 9/2001 resgata-se outro ponto que indica uma proposição à PCC. Ao
discutir os princípios orientadores para uma reforma na formação de professores cita que “A
aquisição de competências requeridas do professor deverá ocorrer mediante uma ação teórico-
prática, ou seja, toda sistematização teórica articulada com o fazer e todo fazer articulado com
a reflexão.” (2001, p. 29, grifos nossos). O destaque a ação é para que as atividades de PCC
permitam exercícios que relacionem os conhecimentos histórico/científico estudos na formação
inicial com atividades do fazer pedagógico escolar. A sistematização teórica, por sua vez,
demanda a reflexão crítica sobre a ação. Oportunidade para viver e aprender algumas
características que são próprias do exercício da docência olhados à luz do conhecimento
científico historicamente construído. O parecer complementa:

[...] permite a articulação entre teoria e prática e superar a tradicional dicotomia entre essas
duas dimensões, definindo-se pela capacidade de mobilizar múltiplos recursos numa mesma
situação, entre os quais os conhecimentos adquiridos na reflexão sobre as questões
pedagógicas e aqueles construídos na vida profissional e pessoal, para responder às
diferentes demandas das situações de trabalho. (BRASIL, 2001, p. 30).

O mesmo parecer reconhece que, ensinar no contexto contemporâneo requer elevado grau
de improviso. Hoje, na ação do professor, as situações não previstas são presentes
constantemente, por isso, a PCC pode ser uma oportunidade para desenvolver capacidades
necessárias à autonomia docente na condução do processo pedagógico.

Por essas razões, a pesquisa (ou investigação) que se desenvolve no âmbito do trabalho de
professor refere-se, antes de tudo, a uma atitude cotidiana de busca de compreensão dos
processos de aprendizagem e desenvolvimento de seus alunos e à autonomia na interpretação
da realidade e dos conhecimentos que constituem seus objetos de ensino. Portanto, o foco
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principal do ensino da pesquisa nos cursos de formação docente é o próprio processo de
ensino e de aprendizagem dos conteúdos escolares na educação básica. [...] Ele produz
conhecimento pedagógico quando investiga, reflete, seleciona, planeja, organiza, integra,
avalia, articula experiências, recria e cria formas de intervenção didática junto aos seus
alunos para que estes avancem em suas aprendizagens (2001, p. 35).

Outro elemento à discussão busca-se no parecer CNE/CP 2/2002. Esse cita num dos
princípios norteadores da formação de professores “coerência entre a formação oferecida e a
prática esperada do futuro professor” (BRASIL, 2002, p. 3). Sugerir uma resposta a essa questão
parece fácil, na medida em que, define-se o que é necessário ao futuro professor. Porém, temos
outra questão anterior, quais saberes são necessários ao professor? Materializar essa resposta
poderia não ter a mesma facilidade, para não afirmar que seria quase impossível. Buscar a
resposta estaria numa dimensão diferente da sua materialização. Com isso, observa-se que a
“solução” dos “problemas concretos” que envolve a dinâmica escolar, complexifica o processo
de formação inicial, uma vez que, traz à tona os sentidos dos saberes em discussão da formação
inicial à prática profissional.

A educação como uma reconstrução da experiência
Toma-se a teoria de John Dewey para relacionar algumas das questões postas à PCC.

Outras teorias podem se tornar adequadas a discussão, cada uma com suas especificidades,
porém, elegemos essa pela concepção de Dewey da experiência como princípio educativo.
Parece-nos coerente afirmar que a concepção do autor provoca um (re) pensar dos modos
tradicionais de formar professores. Ao apresentar alguns conceitos teóricos, procura-se
estabelecer algumas relações com a proposta da PCC sugerida pela legislação brasileira.

Inicialmente apresenta-se o que conceitua Dewey como educação: “o processo de
reconstrução e reorganização da experiência pelo qual lhe percebemos mais agudamente o
sentido e, com isso nos habilitamos a melhor dirigir o curso de nossas experiências futuras.”
(1978, p. 27). Se educação é resultado da experiência, a “experiência educativa é essa
experiência inteligente, em que participa o pensamento, através do qual se vem perceber
continuidades antes não percebidas.” (p. 17).

Para o autor, a experiência torna-se um espaço de transformação, de mudança, um espaço
de diversidades e de incertezas. Os modos de fazer educação hoje precisam estar sempre em
constante avaliação, por isso, a constante reorganização da prática pedagógica é necessária. A
qualificação dessa prática passa, necessariamente, por reflexões sobre seu fazer pedagógico,
pois, na medida em que o professor experimenta e reflete sobre o que faz, pode qualificá-lo em
um processo do “aprender fazendo”, construindo o sentido dos saberes na formação profissional.

Nesse sentido Pagni destaca que
Em seu sentido restrito ao gênero humano, a experiência possui uma particularidade: o
homem é o único organismo vivo que atribui significado às suas relações com o ambiente e
consigo mesmo, em um tempo e em cada situação vivida, graças à sua capacidade de
percebê-las, de imaginá-las e de pensá-las (2011, p. 45).

Para isso, torna-se importante já na formação inicial de professores, que os modos de
significar a prática pedagógica sejam experimentados com os acadêmicos. A PCC pode tornar-se
um espaço propício para esses exercícios. Nesse sentido Dewey destaca que devemos ter cuidado
com as experiências realizadas, com suas formas ou características. Destaca duas qualidades: a
primeira, imediata, e deve ser agradável ou desagradável e, a segunda, que seus resultados devem
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influenciar nas experiências futuras. O efeito imediato não deve repugnar o estudante a
experiências, seus resultados e as experiências futuras. Por isso, torna-se essencial envolver os
estudantes em experiências que venham ao encontro de enriquecer suas expectativas enquanto
futuros professores. Durante a licenciatura, a reflexão acadêmica sobre experiências docentes
qualificam as experiências futuras do aluno docente, permitindo maior autonomia pedagógica a
ele e, consequentemente, a seu trabalho pedagógico futuro. Pagni, parafraseando Dewey, afirma
que o pensamento reflexivo pode “emancipar-nos da ação ‘meramente impulsiva e rotineira’
tornando-nos capazes de ‘dirigir nossas atividades com previsão e planejar de acordo com os fins
em vista ou propósito de que somos conscientes’”. (2011, p. 47).

A segunda qualidade diz respeito ao que a experiência causa no sujeito e como continua
nele influenciando as experiências futuras. Dewey (1979) afirma que qualquer desejo vivido pelo
sujeito se prolonga em experiências que o sucedem. O autor insiste que “Daí constitui-se o
problema central da educação alicerçada em experiência a seleção de experiências presentes, que
devem ser do tipo que irão influir frutífera e criadoramente nas experiências subsequentes.” (p.
16). Com isso, defende a educação como o princípio da continuidade da experiência, o que
chamou de continuum experiencial.

O autor afirma que nem toda experiência tem valor educativo. Uma característica
importante da experiência educativa, além da participação do pensamento, já citado, é que ela
modifica a atitude de quem a desenvolve. Essa irá “contribuir para a qualidade das experiências
subsequentes, determinando preferências e aversões e tornando já mais fácil, já mais difícil agir
neste ou naquele sentido.” (1979, p. 28). Nesse sentido, Fávero e Tonieto (2001) destacam que se
observe a qualidade pedagógica das experiências. É necessário ‘armar’ o docente de
conhecimentos que permitem a reflexão crítica sobre as experiências futuras. Isso se torna
condição fundamental à prática pedagógica contemporânea, para que, as experiências futuras
sejam influenciadas produtiva e criativamente. A reflexão crítica desenvolvida pelo professor
permite qualificar o que se faz em um movimento constante, de qualificação e novas reflexões
sobre os resultados observados, com isso, o docente pode ir construindo com autonomia à sua
prática pedagógica.

Essa proposta demanda uma reorganização do modo de ser formador de professores no
contexto geral brasileiro. Para Dewey (1979) esse pode dirigir a experiência do jovem, desde que
não exerça a imposição. Cita:

A responsabilidade do educador não é apenas a de estar atento ao princípio geral de que as
condições do meio modelam a experiência presente do aluno, mas também a de reconhecer
nas situações concretas que circunstâncias ambientais conduzem as experiências que levam
ao crescimento. Acima de tudo, deve-se saber como utilizar as condições físicas e sociais do
ambiente para delas extrair tudo o que possa contribuir para um corpo de experiências
saudáveis e válidas (p. 32).

Nesse sentido, o autor traz as condições do meio como forma de relacionar ao contexto e
permitir uma educação diferenciada às condições desse. Cabe então, ao professor, conhecer e
permitir que esse contexto se faça presente no fazer pedagógico. Ao defender que experiências
devem “levar ao crescimento”, ser “saudáveis e válidas”, complementa dizendo que uma
experiência para ser verdadeira deve, necessariamente, ter como fim os sentimentos do jovem.
Para o autor, todos os recursos utilizados, equipamentos, as condições objetivas do meio e tudo o
que representam as experiências amadurecidas dos adultos devem ser subordinadas ao fim maior,
“o que ocorre dento do indivíduo que passa pela experiência.” (1979, p. 33).
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Cabe então, uma função aos professores dos dois níveis – básico e superior –, “organizar
esquemas de educação que sistematicamente subordinem as condições objetivas àquelas que se
encontrem no indivíduo a ser educado.” (p. 33) permitindo, com isso, a modificação do
“organismo” pelo sentido atribuído à experiência.

Em uma educação concebida desse modo e, ao projetar a formação inicial de professores e
ao trabalho profissional da educação básica, podemos observar certa ruptura com os modos
tradicionais brasileiros. Também seria ingenuidade afirmar que a continuum experiencial seria a
“salvação” aos problemas educacionais. Entretanto, devemos considerar que nesse modo de fazer
educação à situação real, o meio ou o contexto em que a experiência educativa se desenvolve e
também os propósitos próprios daquele que se vai ensinar tomam uma significação especial. Um
equívoco da educação tradicional não está em propor o que se deve ensinar, mas em desvalorizar
as capacidades e as intencionalidades do sujeito a ensinar. Como hipótese, pode-se afirmar que
esse seja o principal motivo que afasta o aluno do modo tradicional de fazer educação no Brasil.

Outro princípio que propõe Dewey relaciona o sujeito, a escola e o contexto é o da
interação. Se vivemos em um contexto e, esse for considerado no processo educativo, podemos
afirmar que a educação ocorre em situações que relacionam os sujeitos e os objetos de
conhecimento numa dimensão pessoal e social, implicando em uma reorganização de ambos.
Nessas situações, as relações ocorrem por meio das interações e, por isso Dewey insiste que “Os
dois princípios de continuidade e interação não se separam um do outro, eles se interceptam e se
unem. São por assim dizer, os aspectos longitudinais e transversais da experiência.” (1979, p.
37).

Para Dewey, qualquer experiência humana constitui-se de interação.
[...] agir e reagir ganha sua mais larga amplitude, chegando não só a escolha, à preferência, à
seleção possível no plano puramente biológico, como ainda à reflexão, ao conhecimento e à
reconstrução da experiência. Experiência não é, portanto, alguma coisa que se oponha à
natureza, – pela qual se experimente, ou se prove a natureza. Experiência é uma fase da
natureza, é uma forma de interação, pela qual os dois elementos que nela entram – situação e
agente – são modificados. (1978, p. 13).

Pensa-se então que, a “modificação” dos envolvidos na experiência é o que a caracteriza
como fundamental. Estamos diante de um contexto em que (re) organização da educação
brasileira é necessária. Essa é percebida não apenas pelo CNE/CP ou pelo MEC (Ministério da
Educação), como também pelos envolvidos com a educação básica e superior. Nesse processo
encontra-se a formação de professores que, não menos precisa se (re) significar e, também, não
se defende a troca desse por aquele modo de fazer educação mas, que essa (re)organização da
educação ocorra em processos intensos de reflexão, crítica e continuidade.

Conclusão
Às práticas pedagógicas é definido um tempo mínimo nos currículos dos cursos de

formação de professores no Brasil, agora corporificadas na PCC. O que não está definido
claramente são as ações que compõem essas práticas. Por isso, entendemos ser necessário refletir
com a comunidade acadêmica ações que venham ao encontro da PCC que são desenvolvidas na
formação inicial de professores. Entende-se que essa tarefa cabe, especialmente, aos docentes
formadores, aos programas de pós-graduação, aos grupos de pesquisa, enfim, aos envolvidos.
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Cabe também aos formadores de professores, experimentar e avaliar ações das Práticas
como Componente Curricular, com fundamentação teórica sólida, que permita reflexões
acadêmicas acerca de processos educacionais que contemplem os diferentes saberes necessários
à ação pedagógica. Essas ações/reflexões devem estar atentas e sintonizadas às modificações e
recursos do contexto da educação básica, campo de atuação profissional. Isso, para que, o
docente crítico e reflexivo, experimentador de sua própria prática, possa criar e adequar práticas
pedagógicas às necessidades educacionais do contexto em que está inserido.

Na reflexão apresentada, destacam-se alguns elementos da teoria de John Dewey, pois se
entende que o autor sistematiza uma teoria educacional que pensa a educação e a prática
pedagógica numa relação coerente ao que está proposto à PCC na legislação brasileira. Sabe-se
que existem outras propostas educacionais e, também, outros modos de ver essa. Não
defendemos essa como sendo a mais adequada, mas sim, que não se experimente educação sem
fundamentação teórica. Por isso, procuramos iniciar uma discussão provocadora a educadores
interessados em outras relações entre PCC e a educação por meio da continuum experiencial.

Pensa-se que ampliar a relação da formação inicial com diversos aspectos da vida escolar
por meio de experiências educativas reais pode construir outros significados aos acadêmicos e,
também, aos formadores. Por isso, viver o fazer pedagógico implica em saberes particulares aos
contextos da educação básica que significam o processo de formação inicial docente. Nesse
sentido, experiências criativas possibilitarão o desenvolvimento contínuo da autonomia
profissional, numa reflexão crítica sobre a atividade profissional que se inicia desde a formação
inicial.
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Resumen
El objetivo de esta investigación es examinar cómo los estudiantes para profesor
comprenden la trayectoria de aprendizaje de los estudiantes relativa a la clasificación
de cuadriláteros y cómo influye dicha comprensión en determinar objetivos de
aprendizaje. Los estudiantes para profesor realizaron una tarea profesional que
consistía anticipar respuestas de estudiantes de secundaria mostrando diferentes
niveles de comprensión del proceso de clasificar cuadriláteros y en proponer
actividades para apoyar la comprensión de dicho proceso. Los resultados han
permitido generar descriptores de cómo los estudiantes para profesor consideraban
una trayectoria de aprendizaje del proceso de clasificar cuadriláteros como referencia
para inferir objetivos de aprendizaje. Estos resultados aportan información para el
diseño de intervenciones en la formación de profesores de matemáticas que tengan
como uno de sus objetivos desarrollar la competencia docente “mirar
profesionalmente” las situaciones de enseñanza-aprendizaje.
Palabras clave: mirada profesional, conocimiento de matemáticas, clasificación de
cuadriláteros, trayectoria de aprendizaje
Competencia docente “mirar profesionalmente” la enseñanza de las matemáticas
Investigaciones recientes indican que la competencia docente “mirar profesionalmente” la

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas se apoya en que los profesores sean capaces de
identificar aspectos relevantes de las situaciones de enseñanza-aprendizaje e interpretarlos para
poder tomar decisiones de enseñanza debidamente fundamentadas (Mason, 2002; Sherin, Jacobs
y Philipp, 2010). El reconocer la importancia de esta competencia docente ha generado
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cuestiones relativas a cómo los estudiantes para profesor pueden empezar a desarrollarla y cuáles
son los contextos y tareas que favorecen su desarrollo en los programas de formación. Crear
oportunidades para que los estudiantes para profesor puedan centrarse en el pensamiento
matemático de los estudiantes y reconocer el potencial de las actividades propuestas en las
lecciones de matemáticas para desarrollar el aprendizaje de tópicos matemáticos concretos ha
permitido que se empiece a reconocer que el desarrollo de esta competencia no resulta fácil
(Callejo, Fernández, Sánchez-Matamoros y Valls, 2014; Fortuny y Rodríguez, 2012; Morris,
Hiebert y Spitzer, 2009; Fernández, Llinares y Valls, 2012; Sánchez-Matamoros, Fernández,
Llinares y Valls, 2013; Zapatera y Callejo, 2013).

Desde los trabajos previos, se está mostrando que la identificación del estudiante para
profesor de los elementos matemáticos que son relevantes en el problema que deben resolver sus
alumnos le permite estar en mejores condiciones para reconocer evidencias de la comprensión de
los estudiantes de un tópico matemático. Es decir, estas investigaciones previas centradas en el
aprendizaje de los estudiantes para profesor subrayan la importancia de la relación entre el
conocimiento de matemáticas y el conocimiento sobre el pensamiento matemático de los
estudiantes (Bartell, Webel, Bowen y Dyson, 2013; Imre y Akkoç, 2012; Magiera, van den
Kieboom y Moyer, 2013; Fernández et al. 2012; Sánchez-Matamoros, Fernández y Llinares,
2014. La manera en la que el conocimiento de matemáticas y el conocimiento de matemáticas y
los estudiantes se integran, permite considerar como referencia el concepto de trayectoria de
aprendizaje (Clements y Sarama, 2004; Wilson, Mojica y Confrey, 2013) entendida como un
camino hipotético a través del cual el aprendizaje de los estudiantes puede progresar y servir
como referente cuando el estudiante para profesor interpreta o anticipa el pensamiento
matemático de los estudiantes definiendo objetivos de aprendizaje. En este contexto, que los
futuros profesores de matemáticas identifiquen el contenido matemático clave para la
comprensión de los conceptos matemáticos (key developmental understanding (KDU), Simon,
2006) es un factor importante para reconocer características de las trayectorias de aprendizaje de
los estudiantes.

Nuevas investigaciones en esta agenda de investigación deben generar información adicional
que nos ayude a comprender mejor cómo los estudiantes para profesor comprenden las trayectorias
de aprendizaje de los estudiantes en relación a un tópico matemático y cómo influye dicha
comprensión en determinar objetivos de aprendizaje (Wilson, Mojica y Confrey, 2013).

Clasificación de cuadriláteros
Comprender la relación entre los procesos de clasificar y definir y el papel desempeñado

por las relaciones de inclusión en los cuadriláteros plantea dificultades a los estudiantes de
secundaria. Estas dificultades están vinculadas a que los estudiantes reconocen los diferentes
cuadriláteros mediante ejemplos prototípicos (Fujita, 2012). Esta situación muestra que la
consideración de las clasificaciones inclusivas (jerárquicas) y no inclusivas (particiones) influye
que en la comprensión de los procesos de clasificación de los cuadriláteros (De Villiers, 1994).

Las clasificaciones inclusivas se dan cuando al aplicar un criterio de clasificación en el
conjunto de los cuadriláteros establecemos una relación de inclusión en algunas de las clases
resultantes. Por ejemplo, cuando en el conjunto de los cuadriláteros introducimos como criterio
de clasificación el tener las diagonales perpendiculares se crean dos grupos. En uno de los grupos
están los cuadrados y los rombos. Si además en este grupo introducimos el criterio de que las
diagonales sean iguales para definir los cuadrados, el cuadrado puede ser considerado un rombo
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particular, creándose una clasificación inclusiva. Mientras que, por otra parte en una clasificación
no inclusiva (jerárquica) el conjunto de cuadrados y rombos son conjuntos disjuntos. Comprender
el papel que desempeñan las clasificaciones inclusivas y no inclusivas en el conjunto de los
cuadriláteros (Usiskin y Griffin, 2008) en el desarrollo del pensamiento geométrico de los
estudiantes de educación secundaria y la relación entre el proceso de clasificar y de definir es un
elemento relevante que debe ser conocido por los profesores. Por tanto, este conocimiento es un
elemento clave en el desarrollo de la competencia docente del profesor. Considerando estos
aspectos, nos planteamos la siguiente pregunta de investigación:

• ¿cómo los estudiantes para profesor llegan a comprender la trayectoria de aprendizaje de
los estudiantes relativa a la clasificación de cuadriláteros y cómo influye dicha
comprensión en determinar objetivos de aprendizaje?

Método
Participantes y contexto

Los participantes del estudio fueron 48 estudiantes para profesores de educación secundaria
(EPS) matriculados en un programa de formación inicial de profesores. Los participantes tienen
diferente formación en relación a las matemáticas (graduados matemáticos e ingenieros) y se
habían matriculado en este programa para obtener la capacitación profesional para ser profesores
de matemáticas de educación secundaria. Una de las materias en este programa de formación
tenía como objetivo ayudar a los estudiantes para profesor a dotar de sentido al trabajo de los
alumnos cuando resolvían actividades y problemas de matemáticas. Esta materia tenía una
duración de 50 horas distribuidos por módulos considerando diferentes tópicos matemáticos. Uno
de estos módulos se centraba en cómo los estudiantes de secundaria llegan a comprender los
procesos de clasificación y su relación con el proceso de definir figuras geométricas. Al principio
del módulo se les propuso una tarea profesional que es el instrumento de recogida de datos de
este estudio.
Instrumento

La tarea profesional que realizaron los EPS estaba formada por dos problemas de 3º de
educación secundaria (14-15 años) sobre la clasificación de figuras geométricas (Figura 1) y seis
preguntas que incidían en la dimensión profesional de la enseñanza:

A1. Indica lo que tendría que hacer y decir exactamente María, una alumna de 3º de ESO, en
cada problema, para indicarte que ha conseguido alcanzar el objetivo de aprendizaje del
problema (Clasificar los cuadriláteros a partir de diferentes criterios).

A2. Explica qué aspectos de la respuesta de María, en cada problema, te hacen pensar que
ha comprendido la clasificación de cuadriláteros. Justifica tu respuesta.

B1. Indica lo que tendría que hacer y decir exactamente Pedro, otro alumno de 3º de ESO, en
cada problema, para que te muestre que tiene ciertas características de la comprensión de
la clasificación de los cuadriláteros pero que no ha sido capaz de alcanzar el objetivo de
aprendizaje. Justifica tu respuesta.

B2. Explica qué aspectos de la respuesta de Pedro, en cada problema, te hacen pensar que no
ha alcanzado el objetivo de aprendizaje pretendido. Justifica tu respuesta.

C. Si fueras el profesor de estos alumnos,
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• ¿cómo modificarías/ampliarías la tarea para confirmar que María ha alcanzado el
objetivo de aprendizaje pretendido? Justifica tu respuesta.

• ¿cómo modificarías/ampliarías la tarea para que Pedro alcance el objetivo de
aprendizaje pretendido? Justifica tu respuesta.

Figura 1. Problemas de educación Secundaria que formaban parte de la tarea profesional propuesta a los
estudiantes para profesores.

Cuatro de las seis preguntas de la dimensión profesional pedían a los EPS anticipar posibles
respuestas a las actividades anteriores que reflejaran diferentes niveles de comprensión de los
estudiantes de secundaria del proceso de clasificación de figuras geométricas. Las cuestiones
propuestas pedían a los estudiantes para profesor justificar cómo consideraban que estas
respuestas reflejaban diferentes niveles de comprensión del proceso de clasificar por parte del
estudiante de secundaria. Estas cuestiones tenían como objetivo centrar la atención de los
estudiantes para profesor en hipotéticas trayectorias de aprendizaje del proceso de clasificar y
reconocer lo que podrían ser posibles respuestas de estudiantes en diferentes niveles en esta
trayectoria. En las dos restantes cuestiones se les pedía proponer decisiones de acción
(modificar/ampliar la tarea) para confirmar o alcanzar el objetivo de aprendizaje pretendido.

Los dos problemas usados como referentes en esta tarea profesional proceden de una
lección sobre el proceso de clasificar en un libro de texto ampliamente usado en la educación
secundaria. Estos problemas fueron elegidos para esta tarea ya que tenían diferentes
características que favorecían el que los estudiantes para profesor pudieran desempaquetar su
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comprensión matemática del proceso de clasificar y relacionarlo con la forma en la que
comprendían lo que podía ser una trayectoria de aprendizaje de la relación entre clasificar y
definir. En particular, el problema 1 pedía a los estudiantes de secundaria clasificar un conjunto
de cuadriláteros, aplicando tres criterios. El problema 2 pedía al resolutor que identificasen
algunas características de los lados, ángulos y diagonales del cuadrado, rectángulo y rombo, y
que clasificasen los paralelogramos a partir de las diagonales.
Análisis

Los datos de esta investigación son las respuestas dadas por los EPS a las seis cuestiones
planteadas en esta tarea. En esta comunicación presentamos los resultados obtenidos a partir de
las cuatro primeras cuestiones.

En el análisis identificamos cómo los EPS consideraban que los estudiantes de educación
secundaria habían conseguido o no el objetivo curricular de “Clasificar los cuadriláteros en 3º de
ESO (14-15 años)”. Para ello nos centramos en cómo anticipaban posibles respuesta a los
problemas 1 y 2 que según ellos indicaban diferentes niveles de comprensión del proceso de
clasificar, considerando en qué medida hacía intervenir los significados de las clasificaciones
inclusivas o no inclusivas. Este proceso de análisis nos permitió inferir características de la
manera en la que la comprensión de los EPS del proceso de clasificación de figuras influía en el
reconocimiento e interpretación de lo que se consideraban evidencias de la comprensión de los
estudiantes de educación secundaria del proceso de clasificar. En este informe presentamos los
resultados relativos a la manera en la que los estudiantes para profesor atendían a las
características de la trayectoria de aprendizaje de la clasificación de cuadriláteros y en particular
cómo la consideración de las clasificaciones inclusivas y no inclusivas influía en su comprensión
de la trayectoria de aprendizaje.

Resultados
Los resultados muestran dos formas diferentes de comprender la trayectoria de aprendizaje

de los estudiantes relativa a la clasificación de cuadriláteros y cómo influyó dicha comprensión
en determinar objetivos de aprendizaje. Estas dos formas muestran la influencia que tenía el
conocimiento de los procesos de clasificar como un proceso matemático en la manera en la que
los estudiantes para profesor comprendían la trayectoria de aprendizaje de los alumnos de
secundaria. Las dos formas de comprender la trayectoria de aprendizaje son: considerar
relaciones no inclusivas que generan clases unitarias y considerar relaciones inclusivas.
Considerar relaciones no inclusivas que generan clases unitarias como evidencia de la
comprensión de clasificación de cuadriláteros de los estudiantes de secundaria

42 EPS consideraban evidencia de comprensión del proceso de clasificación de
cuadriláteros cuando el estudiante de secundaria usaba un criterio de clasificación que daba lugar
a clasificaciones no inclusivas de clases unitarias y no poniendo de manifiesto que la relación de
inclusión puede darse dentro de las clases no unitarias.

Por ejemplo, un EPS en este grupo considera como evidencia de la comprensión del
proceso de clasificación en los estudiantes de secundaria, respuestas que usan un criterio de
clasificación que es una conjunción de dos propiedades matemáticas de las figuras y que aplicado
al conjunto de paralelogramos da lugar a clasificaciones no inclusivas de clases unitarias. De esta
manera, el cuadrado es un paralelogramo que no puede definirse como un tipo particular de
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rectángulo, ni de rombo. Por ejemplo, se considera una respuesta de clasificar los paralelogramos
considerando las diagonales (apartado 2.3 del problema 2) la siguiente:

La clasificación sería
-Cuadrados: Diagonales iguales formando ángulos rectos
-Rectángulos: Diagonales iguales que no forman un ángulo recto
-Rombos: Diagonales distintas que forman un ángulo recto

Me hace pensar que María ha comprendido la clasificación de cuadriláteros porque ha
conseguido contestar correctamente el problema 2 siendo capaz de clasificar los
paralelogramos

En esta respuesta el EPS considera una evidencia del proceso de clasificar paralelogramos
el uso de la conjunción de las propiedades: “longitud de las diagonales” y “ángulo que forma”
dando lugar a definiciones no inclusivas, por ejemplo, “rectángulos: Diagonales iguales que no
forman un ángulo recto”. Esta manera de entender el proceso de clasificar conlleva que los
cuadriláteros no tienen relación entre sí. Es decir, en este caso, el cuadrado no puede ser un
rombo particular ya que los criterios usados “diagonales distintas que forman ángulo reto” y
“diagonales iguales formando ángulos rectos” crea dos conjuntos disjuntos en el grupo de los
paralelogramos.

Por otra parte, para mostrar una comprensión incompleta del proceso de clasificación de los
paralelogramos los estudiantes para profesor en este grupo indican que una respuesta que
mostraría esta falta de comprensión usaría un solo criterio para clasificar. Por consiguiente, se
colocaría en el mismo grupo figuras como cuadrado y rectángulo:

Los paralelogramos se clasifican en…

-Los que tienen diagonales que no son iguales
-Los que tienen diagonales que no forman ángulos rectos

En la clasificación de los paralelogramos se nota que no comprende que bastan dos de
los criterios para obtener una clasificación en tres grupos y no se da cuenta de que hacen
falta los dos y no solo uno de ellos (énfasis añadido)

En este caso, este EPS considera que un alumno no es capaz de establecer clasificaciones
cuando solo utiliza un criterio “diagonales que no son iguales”, que agrupa por un lado al rombo
y por otro al cuadrado y rectángulo. En consecuencia, este EPS considera que no obtener clases
unitarias (“no se da cuenta de que hacen falta los dos y no solo uno de ellos”) sería una
evidencia de cierta falta de comprensión del proceso de clasificar.
Considerar relaciones inclusivas como evidencia de la comprensión de clasificación de
cuadriláteros de los estudiantes de secundaria

6 EPS consideraban una evidencia de la comprensión del proceso de clasificación cuando el
estudiante de secundaria puede usar un criterio de clasificación que aplicado al conjunto de
cuadriláteros diera lugar a clasificaciones inclusivas. Así, en este grupo los estudiantes para
profesor admiten la posibilidad de utilizar criterios que originen clases no unitarias, por ejemplo
que con determinados criterios de clasificación e inclusión un cuadrado puede considerarse un
rectángulo. Así, de esta manera estos estudiantes para profesor consideran que una buena
comprensión del proceso de clasificar cuadriláteros se evidencia cuando el alumno puede
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establecer clasificaciones que derivan en definiciones inclusivas de las figuras, como por ejemplo
el que un cuadrado pueda llegar a ser visto como un rectángulo particular, o que un cuadrado
pueda ser visto como un rombo particular. Así, estos estudiantes para profesor indican como
evidencia de esta comprensión en el apartado 2.3 del problema 2:

Si las diagonales son iguales son rectángulos (el cuadrado es un rectángulo)
Si las diagonales son desiguales son rombos…

Con esta respuesta estos estudiantes para profesor consideran como evidencia de la
comprensión el uso de un criterio “diagonales iguales” que lleva a una clasificación en la que los
rectángulos y cuadrados se encuentran en una misma clase y además explicita la relación de
inclusión “el cuadrado es un rectángulo”, admitiendo la existencia de definiciones del cuadrado
inclusivas (un cuadrado es un rectángulo que además de tener las diagonales congruentes tiene
los lados congruentes).

Al entender la comprensión del proceso de clasificar y su relación con el proceso de definir
de esta manera, estos estudiantes para profesor indican que una comprensión no adecuada de la
clasificación de paralelogramos son aquellas en la que el alumno no sea capaz de generar
clasificaciones inclusivas. Por ejemplo,

En el problema 2, en el apartado 2.1 podía haber fallado en las tres últimas cuestiones si
no tiene claro el concepto de ángulo recto o de diagonal. En los apartados 2.2 y 2.3
también podía haber respondido mal o quizás dejarlo en blanco porque no es capaz de
explicar semejanzas y diferencias o clasificarlas mediante el criterio de las diagonales.

De las respuestas dadas por este EPS, se desprende que considera que un estudiante de
secundaria muestra una correcta comprensión de la clasificación de cuadriláteros cuando es capaz
de hacer uso de un criterio de clasificación que aplicado al conjunto de cuadriláteros da lugar a
clasificaciones inclusivas.

Discusión
El objetivo de esta investigación es aportar información sobre el papel que desempeña el

conocimiento de matemáticas de los estudiantes para profesor cuando piensan en el aprendizaje
de las matemáticas. Nosotros particularizamos nuestro estudio al proceso de clasificar
cuadriláteros como un contenido de educación secundaria (3º de educación secundaria, 14-15
años). Esta investigación incide en identificar el papel que desempeña el conocimiento de
matemáticas para enseñar (MKT, Ball y Bass, 2000; Ball, Thames y Phelps, 2008) en el contexto
de pensar en cómo la resolución de problemas matemáticos por parte de los estudiantes pueden
poner de manifiesto diferentes niveles de comprensión de los conceptos y procesos matemáticos
(trayectoria de aprendizaje).

Los resultados muestran dos formas diferentes de entender la trayectoria de aprendizaje de
los estudiantes relativa a la clasificación de cuadriláteros y la influencia de esta comprensión en
determinar objetivos de aprendizaje. La mayoría de EPS consideró que tener una mayor
comprensión del proceso de clasificar cuadriláteros era obtener clasificaciones no inclusivas lo
que le llevaba a determinar ese tipo de clasificaciones como objetivo de aprendizaje. Un grupo
reducido de EPS consideró que tener una mayor comprensión del proceso de clasificar
cuadriláteros era la obtención de clasificaciones inclusivas lo que le llevaba a tomar esta
clasificación como objetivo de aprendizaje. Pocos EPS consideraron las clasificaciones inclusivas
como un referente para determinar los diferentes niveles de comprensión de los procesos de
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clasificar cuadriláteros (Fujita, 2012). Esta falta de reconocimiento de este elemento clave (KDU,
Simon, 2006) en la comprensión de la clasificación de cuadriláteros pone de manifiesto cierta
falta de “consciencia” explícita sobre cómo las clasificaciones inclusivas (jerárquicas) y no
inclusivas (particiones) influyen en la comprensión de los procesos de clasificación (De Villiers,
1994). Sin embargo, es necesario que los EPS sean capaces de desempaquetar este conocimiento
de matemáticas que les permitirá generar objetivos de aprendizaje específicos que se vinculan a
lo que los alumnos de educación secundaria necesitan comprender para mejorar su comprensión
de los procesos de clasificar.

Estos resultados subrayan la importancia de considerar la influencia de la manera en la que
los estudiantes para profesor comprenden los conceptos y procesos matemáticos sobre lo que se
consideraría diferentes niveles de comprensión matemática. Considerar esta relación de manera
explícita puede apoyar el desarrollo de la competencia docente de los estudiantes para profesor
vinculada a la capacidad de analizar los efectos de la enseñanza en el aprendizaje de los
estudiantes. Esto es así ya que la definición de los objetivos de aprendizaje en la enseñanza se
apoya en la relación entre la manera de comprender del profesor y lo que se considera evidencias
de comprensión en los estudiantes.

Finalmente, en relación a la tarea profesional usada en esta investigación, ésta exigía a los
estudiantes para profesor que consideraran los problemas procedentes de los libros de texto como
medios para apoyar el desarrollo de la comprensión del proceso de clasificar. Este objetivo,
puesto de manifiesto por las cuatro cuestiones dadas (A1, A2 , B1 y B2) ha obligado a los
estudiantes para profesor a hacer visible los elementos matemáticos que son claves en el proceso
de clasificar: la manera en la que el uso de los criterios de clasificación (diagonales congruentes,
ángulo formado por las diagonales, congruencia de los lados, …) permiten considerar
clasificaciones inclusivas y la implicación que tiene sobre el proceso de definir las figuras
geométricas. En este sentido, la influencia del conocimiento de matemáticas para la enseñanza
del estudiante para profesor sobre la forma en la que ellos caracterizaban la comprensión del
proceso de clasificar cuadriláteros que hemos descrito es una consecuencia del diseño de las
tareas empleadas. Teniendo en cuenta esta implicación, y asumiendo que desempaquetar los
objetivos de aprendizaje no es una tarea fácil para los estudiantes para profesor ni los profesores
(Morris, Hiebert y Spitzer, 2009), podemos derivar que las características de estas tareas de
investigación podrían ser consideradas al diseñar tareas docentes en los programas de formación
de profesores.
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Resumen
Este trabajo pretende mostrar las acciones realizadas por la Universidad Estatal a
Distancia (UNED) en la formación inicial de profesores de secundaria para enfretar
el desafío de la implementación de los programas oficiales de estudio aprobados en
Costa Rica durante el 2012. Para asumir este desafío la Cátedra de Didáctica de la
Matemática de la Universidad ha realizado acciones como incorporar en foros de
discusión la temática, elaborar material especializado para el estudio interactivo de
los estudiantes, realizar proyectos de extensión e investigación para favorecer a la
comunidad académica, asimismo modificar los contenidos de las asignaturas y dentro
de las orientaciones las tareas y proyectos que realizan los estudiantes.
Palabras clave: Formación inicial, Educación Matemática, Educación Superior a
Distancia, reforma curricular.

Abstract
This investigation pretends to show the actions carried out by Universidad Estatal a
Distancia (UNED) in the initial formation of secondary high school in order to face
the challenges in the making up of the oficcial curricula aproved in Costa Rica during
2012. In order to face this challenge Cátedra de Didáctica de la Matemática of the
has carried out actions in order to incorporate the theme’s discussion forums, make
up special material for the interactive study of the students, make extension and
investigation to favor the academics, likewise modifying the contents of the subjects
within the orientations of the tasks that the students carry out.
Key Words: Initial formation, Mathematics, Distance Education, Curriculum change.

Contexto Nacional
A partir del 2012, la Educación Matemática costarricense se ve obligada a una

transformación. La aprobación de nuevos programas de Matemáticas para primaria y secundaria,
obligaron a la UNED ha modificar su malla curricular para ofrecer a los futuros docentes las
herramientas necesarias para poder implementar los nuevos programas en el aula. Según Ruiz
(2013, p.93), al referirse a las universidades públicas y privadas que ofrecen formación docente
“el desafío es lograr que estas instituciones puedan identificar y comprender correctamente el
significado de los cambios e ideas curriculares, realizar sus acciones de capacitación y orientar
sus programas de formación inicial con convergencia con las necesidades que tiene la reforma”.



Formación inicial de profesores de enseñanza secundaria en Educación Matemática 196

Comunicación XIV CIAEM-IACME, Chiapas, México, 2015.

Antes de detallar algunas acciones realizadas para enfrentar este desafío, es importante
puntualizar en algunas diferencias entre la educación superior a distancia y la educación superior
presencial, para poder colocar en perspectiva las acciones realizadas por la UNED. Las
características propias de una universidad a distancia implican recurrir a estrategias diferentes a
las empleadas en las instituciones presenciales, a diferencia de la educación sincrónica, existe
una sepación entre el profesor y el alumno, que debe ser sustituido o compensado con la
elaboración de materiales (físicos o digitales, unidireccionales o bidireccionales), en la
actualidad esos recursos son más accesibles y poseen una estrecha relación con los medios
técnicos y tecnológicos, los materiales son apoyados por tutorías ocasionales. Además, el sistema
educativo a distancia debe promover y garantizar el aprendizaje independiente y flexible, con
una comunicación bidimensional asincrónica (Aretio, 2004, p.21-28).

Partiendo de estas diferencias, las acciones que se detallarán llevan implícitas las acciones
pedagógicas que garantizan la independencia, flexibilidad y asincronía como elementos mínimos
para atender las necesidades de los estudiantes de la UNED. (Minguell 2007, p.26),

Por tanto, para asumir el desafío planteado por Ruiz ante la reforma educativa, la Cátedra
de Didáctica de la Matemática de la Universidad ha realizado acciones como incorporar en foros
de discusión la temática, elaborar material especializado para el estudio interactivo de los
estudiantes, realizar proyectos de extensión e investigación para favorecer a la comunidad
académica, asimismo modificar los contenidos de las asignaturas y dentro de las orientaciones
las tareas y proyectos que realizan los estudiantes.

Foros de discusión
Todas las asignaturas de la Cátedra se dan en línea, mediante la plataforma Moodle, una de

las acciones realizadas fue habilitar en los foros de discusión que tienen entre un 10 y 15 por
ciento de la calificación, diversos temas relacionados con el cambio curricular, esto mediante
preguntas generadoras como las siguientes: ¿Considera que el docente de matemática está
capacitado para trabajar con el nuevo currículo cuya base es la resolución de problemas? En el
nuevo currículo se adoptan cinco ejes disciplinares que atraviesan de forma transversal el plan de
estudios y lo fortalecen. Escoja uno de los cinco ejes y exponga cómo es posible integrarlos en la
clase de matemática. Según su experiencia, ¿considera que la incorporación de los nuevos
programas de matemáticas ayudará a mejorar la situación de la enseñanza de la matemática en
nuestro país?

Otro tipo de acción es la elaboración de material digital, que tiene como objetivo dotar de
recursos apropiados a los futuros docentes.

Material especializado
La Cátedra elaboró un Objeto de Aprendizaje (OA), denominado “Desarrollo de una clase

de matemáticas mediante la resolución de problemas”. Disponible en
http://repositorio.uned.ac.cr/multimedias/oa_mate_resol_problema/biblio.html
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���
	���� Pantalla principal del Objeto de Aprendizaje.

Según Minguell (2007), la interactividad es la relación de comunicación entre el usuario y
el sistema, se puede medir ese nivel de interacción de acuerdo con el grado de libertad del actor
en relación con los recursos que posee una plataforma y la capacidad de respuesta del sistema
hacia el usuario (p.25), de ahí que se indique que la UNED ha elaborado material especializado
para el estudio interactivo de los estudiantes.

Un OA es una producción intelectual del docente que responde a una filosofía y está
orientada a mejorar el diseño y elaboración del material didáctico con soporte digital. Mora
2012) define un OA como “un archivo digital que desarrolla un determinado contenido y que se
encuentra orientado para su uso en una plataforma de aprendizaje en línea; por tanto, su formato
de soporte debe ser adecuado para su incorporación en dichos espacios” (p.108).

Según Mora (2012, p.111-112) es importante seleccionar un formato apropiado porque esto
define la compatibilidad del OA con las distintas plataformas de aprendizaje, por esa razón en los
procesos de producción es un reto elaborar recursos que satisfagan los estándares que permitan la
inclusión en las plataformas de aprendizaje en línea, el autor acota que el estándar más utilizado
es SCORM, siendo varios los Sistemas de Gestión de Aprendizaje o LMS (Learning
Management System), capaces de utilizar OA bajo este estándar entre ellos: Atutor, Dokeos,
Moodle e Ilias.

Este recurso se utiliza en la educación virtual, pero requiere de la elaboración de material
digital de calidad, una mediación pedagógica apropiada con un formato que permita la fácil
edición y una estructura uniforme que facilite su acceso, almacenamiento y navegación.
Asimismo, un recurso de este tipo debe desarrollar solamente un objetivo y contener actividades
y una evaluación o comprobación final.

Además, garantiza a las entidades académicas la producción intelectual de sus
colaboradores y los derechos de autor sobre los mismos, permitiendo la libertad de uso en las
plataformas. Se permiten vínculos, sin embargo, en la medida de lo posible, un OA debería ser
independiente de otros recursos disponibles en Internet. Así se evita el riesgo de que el material
quede incompleto cuando los vínculos desaparecen o las páginas se encuentran fuera de servicio.
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Los OA son aliado en la educación superior a distancia debido a que permite en este caso,
fortalecer la formación inicial de profesores de Matemática mediante un recurso que se dedica a
un conocimientos específicos de alguna asignatura valiéndose de la virtualidad sin necesidad de
requerir de elementos complementarios de la red, construidos de acuerdo con la necesidad y
elaborado por un docente que se ve obligado a realizar una producción intelectual original,
pertinente y efectiva sobre una temática.

El objetivo de este OA es favorecer la comprensión de la resolución de problemas como
estrategia metodológica en el aprendizaje de las Matemáticas. Inicialmente está constituido por
un guión diseñado sobre papel que es evaluado por otros profesionales y posteriormente será
transformado por un diseñador gráfico en un archivo digital que se colocará para su uso en una
plataforma de aprendizaje en línea, específicamente para las asignaturas Didáctica Específica de
la Matemática I y II. Además, es usado como material de consulta en otras asignaturas.

Los contenidos de este OA son:

• Resolución de problemas como estrategia metodológica.
• Características que debe cumplir un planteamiento para considerarse problema.
• Diferencia entre problema y ejercicio matemático.
• Presentación de una clase mediante la resolución de problemas.
• Análisis y posible solución del problema.
• Sugerencias para la evaluación de los aprendizajes.

Estos contenidos son presentados en apartados interconectados con elementos gráficos que
ilustran los contenidos. El desarrolla de cada apartado se fundamenta en los programas de
Matemática del Ministerio de Educación Pública ( 2012). Se inicia la comprensión de la
resolución de problemas como estrategia metodológica, seguidamente el concepto de problema y
su diferencia con un ejercicio. En el cuarto punto, se presenta una clase mediante resolución de
problemas, esta se desarrolla completamente de acuerdo con los cuatro momentos propuestos en
los fundamentos de los programas de estudio: propuesta de un problema, trabajo estudiantil
independiente, discusión interactiva y comunicación y cierre o clausura (p.42). Además, se
analiza la solución del problema propuesto sobre conocimientos de trigonometría desde la
perspectiva matemática y el tratamiento pedagógico de esos conocimientos en el momento del
cierre o clausura de la clase. Posteriormente, se proponen algunas estrategias de evaluación para
el aprendizaje adquirido, acorde a los lineamientos de los programas de estudio.

Para finalizar este apartado, de acuerdo a la descripción anterior, se puede afirmar que el
OA es un material interactivo, debido a que coincide con las elementos citados por Minguell
(2007, p.27), entre ellos: se puede establecer una comunicación entre el sujeto, el contenido y la
máquina, hay interacción entre los estímulos del ordenador y que genera una respuesta del sujeto
lo que ocasiona una nueva situación perceptiva, en este caso del contenido.

Sin embargo, no todos los docentes en servicio tienen acceso al OA, por lo tanto, se
implementa otra acción.

Proyectos de extensión
La Cátedra de Didáctica de la Matemática, efectuó en diciembre del 2013, un proyecto

titulado “Matemáticas para la vida”, que se constituyó por 8 actividades tipo taller, con una
duración de 16 horas (2 días), con maestras de primaria. Se trabajó sobre conocimientos del área
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de Geometría y Números. El tipo de actividades desarrolladas fueron las siguientes: resolver
problemas y luego adaptarlos para ser llevados al aula de acuerdo al nivel escolar que se
impartía, elaborar problemas con base en habilidades por año escolar y aplicación de tablas de
cotejo para la validación de problemas ante los colegas, analizar fundamentos teóricos y videos,
construcción de modelos, descomposición de figuras. Los participantes realizaron trabajo
independiente, trabajo grupal y exposiciones. Con cortas intervenciones por parte de la
facilitadora en el cierre de cada actividad. La asistencia fue obligatoria y se debió registrar la
firma de cada participante, dos veces al día, al final de la sesión de la mañana y al final de la
sesión de la tarde.

Para el 2015, se planifica un proyecto de extensión que tiene el mismo objetivo:
experimentar el aprendizaje de la Matemática mediante problemas que utilicen el contexto en
concordancia con los programas oficiales de estudio para Matemáticas del Ministerio de
Educación Pública, pero para secundaria, en un periodo más amplio, con el uso de la plataforma
Moodle, convirtiéndolo en un curso bimodal de más de 40 horas.

Asimismo, con la intensión de ampliar los conocimientos de los tutores de la Cátedra, se
realizó un proyecto de investigación, el cual fue aprobado para el 2015.

Proyectos de investigación
El tema de investigación para el próximo año será una “Propuesta de evaluación de los

aprendizajes en un currículo que involucra la resolución de problemas como estrategia
metodológica”. Dicho proyecto, tiene una proyección de tres años y pretende alcanzar los
siguientes objetivos y metas, a través de la investigación bibliográfica, las pasantías y la
aplicación de instrumentos.

Objetivos Metas
Comparar los lineamientos evaluativos que se
establecen en los programas de estudio
oficiales de países que tienen un enfoque
curricular basado en la estrategia metodológica
de resolución de problemas.

Documento que muestra los lineamientos
evaluativos que se establecen en algunos países
que implementan la estrategia metodológica de
resolución de problemas en el currículo oficial de
matemática.

Identificar las perspectivas que tienen los
docentes de educación media y docentes
universitarios involucrados en las carreras de
Enseñanza de la Matemática, acerca de la
evaluación de los aprendizajes a partir de la
estrategia metodológica resolución de
problemas.

Documento que presenta las perspectivas que
tienen los docentes de educación media y
docentes universitarios involucrados en las
carreras de Enseñanza de la Matemática, acerca de
la evaluación de los aprendizajes a partir de la
estrategia metodológica resolución de problemas.

Establecer las características de una propuesta
evaluativa a partir del enfoque metodológico
de resolución de problemas orientada a la
educación media costarricense.

Listado de características de una propuesta
evaluativa a partir del enfoque metodológico de
resolución de problemas orientada a la educación
media costarricense.

Validar una propuesta evaluativa a partir de la
estrategia metodológica resolución de
problemas para un conjunto de habilidades
incluidas en el programa de estudios oficial
costarricense en un nivel específico.

Elaborar una propuesta evaluativa de las
habilidades incluidas en un nivel específico del
programa de estudios de matemática oficial
costarricense.

Figura 2. Objetivos y metas del proyecto de investigación.
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Contenidos de las asignaturas
Otras acciones realizadas por la Cátedra de Didáctica, que tiene la responsabilidad de

ofrecer las siguientes asignaturas para bachillerato y licenciatura en Enseñanza de la Matemática:
Introducción a la Pedagogía, Currículo, Recursos Didácticos, Didáctica Específica de la
Matemática I y II, Planeamiento didáctico, Evaluación de los Aprendizajes en la Educación
Matemática y para licenciatura se imparte Tendencias didácticas en la Educación Matemática,
se describen a continuación.

En algunas de las asignaturas existen contenidos relacionadas con la resolución de
problemas como estrategia metodológica, por ejemplo en Introducción a la Pedagogía se
abordan las características y fundamentos de los programas de estudio de Matemática a nivel de
secundaria en el país, cuya lectura obligatoria son las páginas correspondientes a la
fundamentación teórica de los programas oficiales páginas 21-34. La asignatura de Currículo
contiene un apartado sobre las Tendencias curriculares utilizadas en la enseñanza y aprendizaje
de la Matemática en el contexto internacional (Escuela Borbukiana, Pólya, Didáctica Francesa,
NCTM), por otra parte, Didáctica Específica de la Matemática I y II, incluyen contenidos
relacionados con la resolución de problemas y la asignatura de Tendencias didácticas contiene
contenidos sobre la Didáctica francesa y modelos educativos basados en la resolución de
problemas como Japón y Finlandia.

Orientaciones
Dentro de las Orientaciones Didácticas, que recibe cada estudiante de la carrera al

matricular una asignatura, se describen los módulos o semanas en que cada periodo académico
esta subdivido y se incluye un cronograma de actividades. Además, se describe de manera
detallada cada foro, tarea, proyecto y contenidos a incluir en pruebas escritas, así como las
respectivas rúbricas a utilizar. En cada una de las asignaturas se incluyen elementos que permiten
al futuro docente adquirir habilidades para implementar los programas oficiales. Entre esos
elementos se pueden citar los siguientes:

• En Currículo, se incluye la observación de clase y el análisis de la ejecución de la misma
y los fundamentos teóricos que plantea el Ministerio de Educación Pública.

• En Recursos Didácticos, se solicita la elaboración de los mismos con base en los
conocimientos y habilidades específicas en los programas oficiales y la estrategia
metodológica de resolución de problemas.

• En Didáctica Específica de la Matemática I y II, se asignan proyectos que implican la
elaboración de actividades para la enseñanza basadas en los programas oficiales y la
resolución de problemas como estrategia metodológica principal.

• En Planeamiento didáctico, se exige la elaboración de los planes con base en los
programas oficiales tanto en los conocimientos y habilidades específicas como en la
organización de la lección por etapas según las páginas 41-47, asimismo con exigencia
teórica-técnica del proceso de planeamiento.

• En Evaluación de los Aprendizajes en la Educación Matemática, se exige la elaboración
de ítems, pruebas escritas y herramientas de evaluación que se basen en los programas
oficiales.

Tareas y proyectos
Es importante destacar que las tareas y proyectos son diseñadas por tutores que tiene

experiencia en secundaria. Se solicita en diferentes asignaturas la elaboración de clases que
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satisfacen los programas oficiales, en un proceso paulatina con la asesoría del tutor. Un ejemplo
del tipo de tarea que el estudiante debe realizar es el siguiente:

Tarea 3: Elaboración de dos planes de lección que respondan al plan de unidad
desarrollado.

Periodo de entrega: Del 10 al 16 de noviembre, a través de la plataforma. Fecha máxima de
entrega domingo 16 de noviembre hasta las 11:55 p.m.
Si así lo desea puede entregar un borrador de su tarea para que el tutor le realice sugerencias y
observaciones. Fecha máxima de entrega del borrador sábado 08 de noviembre hasta las 11:55
p.m.
Valor del trabajo: La tercera tarea tiene un valor absoluto de 80 puntos. Su valor relativo es de
20% de la nota final de la asignatura.
Formato del trabajo: Debe ser escrito en algún procesador de texto, Letra Tipo Arial 12 o su
equivalente, a espacio y medio. El propósito de establecer este lineamiento es que el trabajo tenga
un formato fácil de leer. El trabajo no debe contener errores ortográficos.
Estructura del trabajo:

1. Portada (1 punto). Debe contener como mínimo los siguientes datos: Universidad,
vicerrectoría, escuela, nombre del trabajo, nombre y código de la asignatura, nombre del
estudiante, cédula, número del cuatrimestre y año lectivo.

2. Formato texto y ortografía (3 puntos).
3. Desarrollo. Se describe a continuación (76 puntos).

Propósito: Elaborar de manera apropiada dos planes de lección que respondan al plan de unidad
desarrollado para la Educación Matemática en secundaria en la Tarea 2.
Instrucciones generales:

1. Para la elaboración de la tercera tarea usted deberá realizar las lecturas obligatorias 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17.

2. Se elaborarán dos planes de lección para el III Periodo de sétimo año comprendido entre
el 09 de setiembre y el 15 de diciembre, según los programas oficiales del MEP
corresponde al área de geometría (p.302-308).

3. En el Anexo 4 se detalla la tabla con que se calificará la tercera tarea.
4. Envíe la tercera tarea, mediante la plataforma en el periodo establecido para la entrega.

5. Los dos planes de lección deben derivarse del plan de unidad presentado en la segunda
tarea.

6. Se recomienda consultar las siguientes fuentes sobre los conocimientos de Geometría.
Indicaciones puntuales de los Programas de Estudios de Matemática 2012. (p. 319-321)
Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Proyecto reforma de la educación en
Costa Rica (2013). Apoyo curricular en Matemáticas. Tercer ciclo de la Educación
General Básica. San José, Costa Rica: autor.
http://www.reformamatematica.net/programas/index.php/apoyocurricular/article/view/62
Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Proyecto reforma de la educación en
Costa Rica (2014). Documento Integración de habilidades para sétimo año. San José,
Costa Rica: autor.
http://www.reformamatematica.net/programas/index.php/habilidades/article/view/9

7. Deben tener los datos básicos del encabezado: nombre de la institución, nombre del
docente, nivel, mes, año, entre otros.

8. Se empleará la siguiente plantilla:
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Liceo xxxxxxx
Departamento de Matemática.
Profesor xxxxxxxxx
Nivel: sétimo año.
Periodo: III Trimestre.
Semana: _______________________________

� Habilidades Específicas:

� Conocimientos:

� Actividades de Mediación:
(Descripción detalla de cada una de las actividades)

I Etapa
a. Propuesta de un problema.

Indicar como se da el comienzo de la lección e introducción del contenido. En esta primera
fase se coloca como un punto de partida un problema (contextualizado cuando resulte
pertinente), un desafío inicial o una actividad para provocar la indagación. Además, es
necesario identificar otros problemas que se pretende introducir durante el curso de la
lección y determinar los fines que se buscan con ellos, pues tendrán una función distinta a
aquellos que sirven para iniciar la lección.

b. Trabajo estudiantil independiente.
Indicar las acciones docentes cuando los estudiantes trabajan de manera individual, en
parejas o en subgrupos. Deben preverse, o al menos conviene diseñar una actitud general:
por ejemplo, cuándo dar sugerencias y de qué tipo.

c. Discusión interactiva y comunicativa.
Indicar cuál estrategia se utilizará para que los estudiantes compartan su trabajo. Por
ejemplo, valorar cuándo pasa a la pizarra, si se realiza un debate o lluvia de ideas entre
otras estrategias. Al finalizar esta fase siempre es necesario que cada docente haga el cierre
pedagógico para mostrar los contenidos matemáticos con precisión.

d. Clausura o cierre.
Indicar la síntesis o cierre de los contenidos que se va hacer enfatizando su consistencia
con los elementos que se desarrollaron en esta lección, subrayando la conexión de los
mismos con otros temas que se verán en otras lecciones.

II Etapa. Movilización y aplicación de los conocimientos.
Indicar como se realizará la etapa para que el estudiante trabaje de forma mecánica algunos de
los procedimientos aprendidos, que amplíen su dominio del tema. En esta etapa se plantea la
evaluación formativa de los conocimientos aprendidos.

� Recursos
Descripción detallada de los recursos empleados: ejercicios, problemas, material para
trabajar en el aula, material concreto.

� Tiempo (Número de lecciones):
Nota:
El desarrollo y la combinación de estas etapas 1 y 2 e incluso las cuatro fases de la primera etapa son
parte del planeamiento docente. No deben verse de manera lineal ni como una secuencia
obligatoria. Es conveniente comenzar una lección por medio de un problema, pero antes de ir a un
tema nuevo puede empezarse con la movilización y aplicación de conocimientos aprendidos que se
juzguen necesarios para avanzar en los nuevos aprendizajes. Siempre se dependerá de la naturaleza de
los tópicos.
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9. El nuevo currículo adoptan cinco ejes disciplinares que atraviesan de forma transversal el
plan de estudios y fortalecen el currículo:
• La resolución de problemas como estrategia metodológica principal.
• La contextualización activa como un componente pedagógico especial.
• El uso inteligente y visionario de tecnologías digitales.
• La potenciación de actitudes y creencias positivas en torno a las Matemáticas.
• El uso de la historia de las Matemáticas.

Integre en cada plan de lección al menos dos de estos ejes disciplinares en las estrategias de
mediación.
10. El programa de estudios propone tres niveles de complejidad en los problemas:

• Reproducción
• Conexión
• Reflexión

Incluya dentro de cada plan de lección al menos un problema que corresponda a cada nivel de
complejidad.

���
	���� Formato de tarea para asignatura de Planeamiento Didáctico.

Como se evidencia através de las tareas y proyectos, que son complementadas con
observaciones de aula se pretenden realizar acciones muy concretas para favorecer la formación
inicial de los docentes en Matemática, entre ellas: conocer los programas oficiales aprobados en
el 2012, aplicar la estrategia metodológica de resolución de problemas con una sólida formación
teórica y de manera coherente con los lineamientos del Ministerio de Educación Pública y los
fundamentos teóricos de los programas. Por tanto, existe una estrecha relación entre la teoría y la
práctica que se procura trabajar en el desarrollo de todas las asignaturas de la Cátedra, a pesar de
las dificultades mismas de la Educación Superior a Distancia.

Reflexión final
La formación inicial de docentes de secudaria tiene retos importantes, pero un sistema de

Educación Superior a Distancia puede ofrecer herramientas al docente para enfrentarlos, debido
a sus características propias: independencia, flexibilidad y asincrónia.

En nuestra Cátedra existe la preocupación por propiciar un aprendizaje integral que
permite conocer los programas oficiales aprobados en el 2012, que han implicado planes de
transición en el 2013, 2014 y hasta el 2015, para favorecer la Educación Matemática del país
fortaleciendo los conocimientos teóricos relacionados en la estrategia metodológica principal y la
continua experiencia en la elaboración, ejecución y observación de clases elaboradas de acuerdo
con los requerimientos del Ministerio de Eduación Pública, los fundamentos de los programas y
la teoría existente sobre la temática.

Bibliográficas y referencias
Aretio, L. G. (2004). La educación a distancia. Barcelona: Ariel. Recuperado el 12 de diciembre del 2014

en: http://terras.edu.ar/aula/cursos/3/biblio/GARCIA_ARETIO_Lorenzo-CAP_1-
Bases_conceptuales.pdf

Minguell, M. E. (2007). Interactividad e interacción. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa-
RELATEC, 1(1), 23-32. Recuperado el 12 de diciembre del 2014 en:
http://mascvuex.unex.es/revistas/index.php/relatec/article/view/2/1

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (2012). Programas de estudio de Matemáticas para la
Educación General Básica y el Ciclo Diversificado. San José, Costa Rica: autor.



Formación inicial de profesores de enseñanza secundaria en Educación Matemática 204

Comunicación XIV CIAEM-IACME, Chiapas, México, 2015.

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa
Rica (2014). Informe técnico sobre la implementación de los programas oficiales de Matemáticas.
Con base en acciones desarrolladas por el Proyecto Reforma de la Educación Matemática en
Costa Rica en la educación primaria y secundaria 2013-2014. San José, Costa Rica: autor.

Mora, F (2012). Objetos de aprendizaje: Importancia de su uso en la Educación Virtual. Calidad en la
Educación Superior, 3(1), 105-118. Recuperado el 19 de junio del 2013 en:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:81tEWSvEt04J:web.uned.ac.cr/revistas/in
dex.php/caes/article/view/93+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&client=safari

Programa de Aprendizaje en Línea (2006). Programa de Aprendizaje en Línea, Plan 2006. San José,
Costa Rica: Universidad Estatal a Distancia. Recuperado el 12 de junio del 2013 en:
http://recdidacticos.uned.ac.cr/pal/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2

Ruiz, A. (2013). La reforma de la Educación Matemática en Costa Rica. Perspectiva de la praxis.
Cuaderno de Investigación y Formación en Educación Matemática. Centro de Investigaciones
Matemáticas y Metamatemáticas, Universidad de Costa Rica, 8, Nº especial (Julio 2013), 93-100,
San José, Costa Rica.



  205 

Comunicación  XIV CIAEM-IACME, Chiapas, México, 2015. 

 
Futuros profesores de Matemáticas ejerciendo como tutores  

 

Islenis Carolina Botello Cuvides 
Universidad Industrial de Santander 
Colombia 
islenis.botello@gmail.com 
Sandra Evely Parada Rico 
Escuela de Matemáticas, Universidad Industrial de Santander 
Colombia 
sparada@matematicas.uis.edu.co 

Resumen 

Los programas de formación de profesores de matemáticas deben, entre otros 
aspectos, desarrollar aproximaciones que preparen a los estudiantes para profesor a 
aprender desde la práctica de enseñar matemáticas (Llinares, 2007). De aquí que en 
este documento se muestra el proceso de una investigación cualitativa cuyo propósito 
es caracterizar los aprendizajes que emergen en los profesores en formación dentro 
de un programa de seguimiento y acompañamiento académico, en el que ellos fungen 
como tutores; una experiencia que vislumbra las tutorías entre pares como un puente 
entre la teoría y la práctica. Para ello, en esta comunicación se presenta la estructura 
del modelo el cual es aplicado a dos casos de estudio, y se reportan algunos 
resultados del proceso tutorial en uno de ellos.  

Palabras clave: profesores en formación, práctica docente, tutorías entre pares, 
pensamiento matemático. 

Abstract 

The programs of formation of professors of mathematics need, among others aspects, 
to develop approaches that prepare to the students for professor to learn from the 
practice to teach mathematics (Llinares, 2007). That's why in this document results 
of a qualitative investigation are exhibited whose intention was to characterize the 
learning’s that emerge in the teachers in formation within a program from pursuit and 
academic support, in that they act like tutors; a experience that glimpses the positions 
of a peer tutoring like a bridge between the theory and the practice. For it, in this 
communication the structure of the model appears which is applied to two cases of 
study, and some results of the tutorial process in one of them are reported.  

Key words: teachers in formation, educational practice, peer tutoring, mathematical 
thinking. 

Planteamiento del problema 

En la universidad donde se desarrolla la investigación que se comunica en este documento 
(la Universidad Industrial de Santander, UIS, en Colombia), se ha notado con preocupación la 
alta tasa de deserción académica de sus estudiantes de primer semestre, especialmente los altos 
índices de deserción y reprobación en materias como Cálculo I (cálculo diferencial o cálculo de 
una variable). Para enfrentar dicha problemática años atrás la universidad ha planteado diferentes 
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alternativas que han tratado de subsanar de una u otra forma dicha situación; sin embargo, éstas 
no han logrado generar un impacto relevante frente a este escenario. En Parada (2012) se plantea 
una serie de alternativas para tratar dicha problemática: alternativas curriculares, de formación de 
profesores y de atención a estudiantes. Con relación a las dos últimas, se ha asumido dicha 
problemática como una oportunidad para los profesores de matemáticas en formación y para los 
estudiantes de Cálculo I, la implementación de tutorías entre pares donde estudiantes para ser 
profesor de matemáticas funjan como tutores y estudiantes con dificultades en cálculo sean los 
beneficiarios de las mismas. 

En el actual plan de estudios de la Licenciatura en Matemáticas de la UIS se contemplan 
tres componentes: el matemático, el didáctico y el complementario; que hasta el final convergen 
en una práctica docente (realizada en los dos últimos semestres), desaprovechando una potencial 
articulación entre lo que van aprendiendo los profesores en formación dentro de sus cursos, y la 
práctica real [con la que se van a enfrentar en sus salones de clase]. Es por ello que en nuestra 
investigación se planteó la creación de un primer espacio que sirva como puente entre la teoría y 
la práctica, siguiendo las características que un programa de formación inicial debe presentar 
según Rico (2004).  

Tras ver una problemática como una oportunidad, desde esta investigación se planteó 
responder a dos preguntas: i) ¿cómo los programas de tutorías académicas en los primeros 
niveles universitarios pueden constituirse en espacios de formación para los futuros profesores de 
matemáticas?; ii) ¿qué aprendizajes emergen de las actividades de seguimiento y 
acompañamiento académico en los profesores en formación? 

Marco teórico 

En la investigación de la cual se extracta este reporte, no se habla de conocimientos ni 
saberes, sino de pensamientos. El pensamiento, según Vega (1990), es una actividad global del 
sistema cognitivo que ocurre siempre que nos enfrentamos a una tarea o problema, con un 
objetivo y un cierto nivel de incertidumbre sobre la forma de realizarla. Por ello, nos centramos 
en el análisis de los profesores en formación, específicamente en el pensamiento matemático y 
en el pensamiento didáctico, esto intentando ver cómo las prácticas docentes preuniversitarias 
(tutorías entre pares) posibilitan la confrontación de los requerimientos de la práctica real con sus 
saberes (matemáticos y didácticos).  

En la Figura 1 se bosqueja nuestro marco conceptual, el cual nos permitió comprender los 
elementos teóricos en los que se fundamenta esta investigación y algunas consideraciones tanto 
para la parte metodológica como del análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo. 

Pensamiento matemático escolar. De acuerdo a Parada (2011, p.55) este pensamiento 
surge de la necesidad del profesor al hacer uso de sus conocimientos de la matemática escolar 
para desarrollar sus prácticas profesionales: i) proponer tareas; ii) seleccionar, usar y diseñar 
recursos; iii) comunicarse en el aula; iv) hacer adaptaciones curriculares; v) evaluar; vi) 
colaborar; y vii) profesionalizarse.  
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Figura 1. Esquema que condensa los elementos teóricos de la investigación. 

Pensamiento didáctico de la matemática escolar. Según Parada (2011) este pensamiento 
se da cuando el profesor de matemáticas se cuestiona sobre las diferentes maneras de acercar los 
contenidos matemáticos a los estudiantes, buscando las formas más útiles de representar los 
contenidos mediante analogías, ilustraciones, ejemplos, explicaciones, y demostraciones que 
permitan hacerla más comprensible a los alumnos. 

Aula experimental. Desde esta investigación acerca de la formación de los futuros 
profesores de matemáticas, se entiende por aula experimental como el espacio de práctica real y 
tangible para los profesores en formación (tutores), cuyo objetivo es que ellos construyan el 
conocimiento necesario para enseñar matemáticas mediante la implementación de sus saberes 
adquiridos en su formación.  

Tutorías entre pares. Para Cieza (2011, p.1) este tipo de tutorías puede ser considerada 
como una modalidad de “aprendizaje entre iguales”, pero sobre todo como una modalidad de 
acción tutorial en la que un compañero, más experimentado y conocedor del medio universitario 
y con mayores competencias a nivel académico, tras un proceso de entrenamiento o formación y 
a través de un marco de relación asimétrica exteriormente planificado por un equipo de 
profesores, proporciona ayuda, apoyo, guía, orientación, asesoramiento, supervisión, consejo, 
acompañamiento y seguimiento a un alumno nuevo y recién llegado a la universidad (primer 
curso) y por tanto con menos conocimiento de la institución universitaria.  

Aspectos metodológicos 

La investigación que se está reportando en este documento es de carácter cualitativo y 
comprendió un trabajo de campo de un año (durante dos semestres académicos consecutivos), 
con una población conformada por estudiantes de Licenciatura en Matemáticas que llevan un 
curso denominado Didáctica del Cálculo. Se sistematizaron los datos obtenidos a partir de: 
videograbaciones, formatos de seguimiento tutorial, bitácoras, y otros. Para el diseño, 
recolección, análisis de datos, ejecución, y posterior evaluación de la alternativa se siguieron las 
siguientes fases:  
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Fase 1. Estudio preliminar, este consistió en el análisis del contexto a nivel nacional e 
internacional, y la exploración de programas tutoriales en la UIS.  

Fase 2. Diseño e implementación de un programa tutorial (Atención, Seguimiento y 
Acompañamiento - ASAE), en esta fase se diseñó la estructura curricular del programa para su 
posterior implementación.  

Fase 3. Análisis de los resultados de la Fase II, de la primera implementación se analizó el 
funcionamiento del programa y la relación tutor- estudiante.  

Fase 4. Rediseño e implementación de un programa tutorial, de la fase anterior se 
reestructuró el programa para una nueva implementación.  

Fase 5. Análisis de los resultados de la Fase IV buscando responder a la segunda pregunta 
de investigación (¿qué aprendizajes emergen de las actividades de seguimiento y 
acompañamiento académico en los profesores en formación?).  

Para caracterizar dichos aprendizajes decidimos usar como categorías el Pensamiento 
Matemático y el Pensamiento Didáctico. Reconocemos así que los alumnos-docentes (tutores) 
que llegan al curso de Didáctica del Cálculo han adquirido saberes propios de ambos 
pensamientos; no obstante, encontramos que esos saberes pueden constituirse en sus fortalezas 
y/o debilidades para su futura inserción profesional.  

Para analizar los posibles aprendizajes que emergieron en los futuros profesores de 
matemática formados en nuestra institución, a partir de su participación en el programa ASAE, 
definimos ciertos criterios que nos ayudaran a analizar sus progresos. Para ello requerimos 
caracterizar dichas fortalezas en cada pensamiento, así: 

Fortalezas en el Pensamiento Matemático (FPM). De acuerdo a Hitt (2005) un sujeto 
presenta aptitudes en cálculo, las cuales se ven reflejadas en su conocimiento y pensamiento 
matemático si: i) tiene clara la diferencia entre función y ecuación; ii) entiende la diferencia al 
hablar de un conjunto continuo y uno discontinuo; iii) comprende el concepto de límite; iv) hace 
una correcta lectura de gráficas con respecto al límite; v) muestra ideas intuitivas de los 
conceptos del cálculo diferencial; vi) promueve un pensamiento visual articulado a los procesos 
algorítmicos. Asimismo para Artigue (1995) es importante que se desarrolle la flexibilidad entre 
la función vista como un “proceso” y la función vista como una “entidad conceptual”; y 
comprender las rupturas entre los procesos algebraicos y los procesos subyacentes del cálculo. 

 En el tema de derivadas, Cortés, García y Núñez (2003) sostienen la importancia de 
asimilar y comprender los diferentes acercamientos al concepto de derivada (función, límite y la 
pendiente de la recta tangente); mientras que para Jiménez (2003) se debe: i) se debe comprender 
la definición clásica de derivada; ii) entender que la derivada es una razón de cambio para 
cualquier valor permitido de la variable independiente; y iii) la pendiente de la recta tangente a 
cualquier punto que pertenece a la gráfica de la función. 

Fortalezas en el Pensamiento Didáctico (FPD). En diversos reportes de investigación se 
pueden encontrar ciertos aspectos que caracterizan las fortalezas en el pensamiento didáctico. Se 
dice que un sujeto presenta fortalezas en este pensamiento sí, por ejemplo resalta la importancia 
que tiene la transición por las diferentes representaciones de una función (gráfica, tabla, 
expresión algebraica) en un sujeto (Hitt, 2001); o realiza un tratamiento numérico (tabla de 
valores) y gráfico del concepto de razón de cambio para abordar el concepto de derivada, un 
acercamiento que permite crear una idea intuitiva del concepto (Cortés, García y Núñez, 2003). 
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Se muestra como fortaleza en aquella persona que destaca la importancia al otorgarle 
significado a: i) el signo “=” en la notación Lan

n
lim ; y ii) la demostración en el contexto del 

tema de límites, para el debido trabajo en el cálculo (Hitt y Páez, 2005). Asimismo, la necesidad 
de estimular rupturas entre los procesos algebraicos y los procesos subyacentes del cálculo según 
Artigue (1995). Un aspecto que ha tomado auge con las Tecnologías Digitales (TD), es la 
implementación de software matemáticos para la construcción de la noción de derivada y así 
obtener una visualización dinámica de este concepto (Jiménez, 2003).  

Como ya lo hemos mencionado un sujeto puede mostrar fortalezas en los pensamientos 
matemático y didáctico, sin embargo, también puede presentar debilidades en ellos: Debilidades 
en el Pensamiento Matemático (DPM) o Debilidades en el Pensamiento Didáctico (DPD). Por lo 
tanto, de lo anterior nos lleva a hablar de cuatro posibles perfiles de los futuros maestros, estos 
serían: i) el alumno-tutor que posee FPM y FPD; ii) el alumno-tutor quien presenta FPM y DPD; 
iii) el alumno-tutor que tiene DPM y FPD; iv) el alumno- tutor que muestra DPM y DPD.  

No obstante, a la luz de los datos obtenidos en nuestro trabajo de campo (primer y segundo 
semestre de 2012) pudimos identificar dentro de la población bajo estudio representantes de dos 
perfiles: i) alumnos- tutores con FPM y DPD, y ii) alumnos- tutores con DPM y DPD. No 
encontramos, un tutor que manifestara DPM y FPD generando como inquietud: ¿se podrán tener 
fortalezas en el Pensamiento Didáctico mientras se presenten debilidades en el Pensamiento 
Matemático? Al respecto, Shulman (1987) dice que para que un profesor tenga una instrucción 
efectiva, debe comprender y un conocimiento de lo que enseña; luego surge la duda de que un 
tutor que tenga una efectiva instrucción mientras no domine el contenido matemático que esté 
enseñando.  

Por otro lado, no encontramos en los 27 alumnos-tutores (que participaron del proceso) un 
caso que pudiera representar claramente el primer perfil, aunque todos estos estudiantes se 
encuentran matriculados en los últimos niveles de la Licenciatura en Matemáticas, los cuales han 
superado la línea del Cálculo (cálculo I, II y III, y ecuaciones diferenciales) y han visto por lo 
menos dos asignaturas de la línea de Didáctica. Vale la pena aclarar que no estamos diciendo que 
no tenemos estudiantes o egresados de la Licenciatura con este perfil, sino que en nuestra 
muestra no identificamos uno de esos casos.  

Para el análisis de los datos recuperados, elegimos usar el estudio de casos que se ubicaron 
en dos de los perfiles: i) alumno-tutor con debilidades en el Pensamiento Matemático y 
debilidades en el Pensamiento Didáctico; y ii) alumno-tutor con fortalezas en el Pensamiento 
Matemático y debilidades en el Pensamiento Didáctico. Por ello elegimos dos estudiantes que en 
nuestra opinión, representan cada uno de esos perfiles y que además, nos permiten evidenciar 
aprendizajes emergentes del proceso tutorial en cada uno de los pensamientos que fueron 
tomados como categorías de análisis.  

Ellos son: Julieta (estudiante de sexto nivel del programa, con 23 años de edad. Ella aprobó 
la asignatura de Cálculo Diferencial la primera vez que la matriculó y manifiesta no haber tenido 
inconvenientes de aprendizaje en la línea del Cálculo) y Eduardo (un jóven de 23 años, 
estudiante de sexto nivel quien ya se ha desempeñado como tutor de Cálculo I de manera 
ocasional y particular para ayudarse con sus gastos personales. Para él no era necesario planificar 
las sesiones de tutorías por lo que no diseñó materiales o talleres para sus alumnos-tutorados; 
según él en las tutorías se debía era responder las preguntas de los sus estudiantes). 
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Fase 6. Documentación del programa ASAE, descripción de los procesos del programa 
tutorial;  

Fase 7. Institucionalización del programa en la universidad.  
En esta contribución daremos a conocer parte de los resultados del caso de Julieta, quien 

representa al alumno-tutor con debilidades en el Pensamiento Matemático (PM) y debilidades en 
el Pensamiento Didáctico (DPD). Julieta se caracterizó por presentar dificultad en los temas que 
representaron un problema para sus alumnos-tutorados. En las primeras sesiones Julieta intentó 
llegar a las tutorías a responder inquietudes de sus alumnos, nos obstante ante las dificultades 
que ella misma estaba experimentando tuvo que diseñar actividades sobre los temas que estaban 
trabajando en las clase. 

Una descripción más detallada de los casos de Eduardo y Julieta se encuentran reportados 
en Botello (2013), donde se analizan episodios desde las categorías de análisis: Pensamiento 
Matemático y Pensamiento Didáctico. 

Aportes de las tutorías en el desarrollo del Pensamiento Matemático de Julieta 
A continuación se presentarán dos episodios de las tutorías de Julieta en las que se da 

cuenta del desarrollo del pensamiento matemático y del pensamiento didáctico en dos sesiones 
tutoriales. En una de las sesiones Julieta plantea algunos ejercicios con los cuales espera 
desarrollar las temáticas de: límites infinitos, límites en el infinito y límites infinitos en el 
infinito. Los límites propuestos son los siguientes: 

lim 3 3
3

; lim ; lim + 1 −  

Julieta saca una hoja de apoyo donde tiene algunas indeterminaciones y señala que serán 
de gran utilidad para evaluar los límites propuestos. Después de tener el material de apoyo, la 
tutora pide a sus alumnos-tutorados resolver el primer límite. Ellos comienzan su tarea 
considerando dividir toda la función por una potencia de . El estudiante Alfredo1 toma la 
iniciativa escribiendo lo siguiente (ver Figura 2): 

lim
3 3 + 3 + 2
2 + 3 + 6 =

3 3

3 + 3
3 + 2

3
2

3 + 3
3 + 6

3

 

Figura 2. Desarrollo del límite realizado por Alfredo. 

A partir del desarrollo de Alfredo surge una discusión sobre su procedimiento, el cual se 
muestra a continuación. 

Julieta:   ¿Por qué dividió por 3 ? 
Alfredo:  Se debe dividir por el término de la  que tenga la mayor potencia en el 

numerador y en el denominador.  
Julieta:   ¿Cuál es el grado del polinomio del denominador?  
Alfredo:   Seis [señalando la constante del polinomio del denominador].  
Julieta:   El grado del exponente es el índice que tiene el término de la .  
Alfredo:  Entonces es dos. 
Julieta:   ¿Cuál es la potencia del numerador? 

                                                 
1 Seudónimo. 



Futuros profesores de Matemáticas ejerciendo como tutores 211 

Comunicación  XIV CIAEM-IACME, Chiapas, México, 2015. 

Alfredo:   Tres. 

Según Bautista, Mantilla y Parada (2009) el lenguaje matemático es un aspecto relevante 
sobre el cual el maestro precisa reflexionar, pues éste determina la comprensión de los 
contenidos matemáticos específicos, además se considera que el desconocimiento del mismo 
complica la caracterización de los objetos matemáticos de estudio y la actividad matemática que 
se promueve en la clase de matemáticas. En este caso la tutora definió el grado del polinomio 
como “el índice que tiene el término de la ” y el alumno-tutorado comprendió lo que quiso 
expresar la alumna-tutora, se debe entender al grado del polinomio como el grado máximo de los 
exponentes de los monomios que lo componen, luego la palabra índice2 no es la correcta. 

Igualmente, Julieta generó inquietud en el grupo sobre qué se tiene que dividir y por quién, 
debido al desconocimiento por parte de la tutora de las reglas, y la confusión generada por lo que 
decían sus alumnos-tutorados, sus interpretaciones y de lo que ella se acordaba. Por otra parte, en 
el formato de tutoría de esta sesión, Julieta manifiesta lo siguiente:  

Para esta ocasión les llevé algunas indeterminaciones y en esta oportunidad se presentó un 
inconveniente, es que les dije que para los primeros dos límites se dividía en la mayor 
potencia sin importar donde estaba, es decir, en el numerador o denominador; pero como no 
estaba segura le pregunté a Carolina [la investigadora]. 

Esta confusión se generó al no tener un acuerdo con sus alumnos-tutorados acerca del 
significado de las palabras: término, mayor potencia, índice del término, grado del exponente. 
Baldor (1998, p.14) indica que un término es una expresión algebraica que consta de un sólo 
símbolo, o varios símbolos no separados entre sí (por ejemplo, ). Luego, el estudiante al 
tratar de resolver el límite toma el término que tenga el mayor grado y coincida tanto en el 
numerador como en el denominador, para luego dividirlo por los polinomios que conforman la 
función racional, en este caso 3 .  

De acuerdo al grado de los polinomios que se encuentren en el numerador y en el 
denominador de una función racional, la tutora les señala a sus alumnos-tutorados las “reglas” 
para observar el comportamiento de la función racional dependiendo de tales grados, con el fin 
de obtener el límite de la función (ver Figura 3). 

 
Figura 3. Reglas para aplicar al resolver límites infinitos. 

A través de esas “reglas” la alumna-tutora pudo aclarar sus ideas, al igual que encontrar 
una manera simple de entender el procedimiento que debía emplear en este tipo de situaciones 
para explicarles a sus alumnos-tutorados. Aunque la manera “simple” de ver el procedimiento les 
permitió resolver el límite, aquí nuevamente encontramos que la tutora pretende sintetizar y 
reducir pasos del procedimiento, sin antes darle significado al concepto matemático que está en 
juego en este tipo de ejercicios. 

                                                 
2 Número o letra que se coloca en la abertura del signo radical y sirve para indicar el grado de la raíz (Real 
Academia Española, 2013). 

Límites infinitos 
me o   e om o    
me o   e om o    

Numerador = denominador  coeficientes 
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Posteriormente, Julieta y sus alumnos-tutorados proceden a resolver los límites, 
encontrándose la solución en la Figura 4.  

 
Figura 4. Desarrollo de los límites por parte de Alfredo. 

Tanto en la Figura 2 como en la Figura 4 se muestran aspectos relevantes que no tuvo en 
cuenta Julieta en el desarrollo de la tutoría. El primero cuando Alfredo no escribe la expresión 

, señalando que al evaluar los límites el estudiante se restringe a implementar una técnica 
algebraica reduciendo el proceso a una sustitución (Hitt, 2005), hecho que Julieta no detecta ni 
indica durante la tutoría. El segundo aspecto es la sustitución inmediata del tipo 0 [donde 
∈ ] que hace el estudiante exhibiendo un procedimiento totalmente mecánico y sin entender 

el concepto de límite al infinito, para lo cual la tutora no realiza ninguna intervención que 
clarifique el proceso de evaluar este tipo límites. 

La evaluación de límites al infinito propuestos en esta tutoría hizo que Julieta se enfrentara 
a un conocimiento matemático que ella ya había estudiado años atrás y que tuvo que recordar 
para explicárselo a sus alumnos-tutorados. No obstante, Julieta no se sentía segura al no tener 
claro este tema y por eso tuvo que contrastar sus conocimientos con el material de apoyo que 
había traído y el texto guía, permitiéndole afianzar las reglas que había aprendido durante su 
formación matemática a pesar de que aún no ha podido asimilar y comprender el concepto 
matemático involucrado en los ejercicios planteados.  

Aportes de las tutorías en el desarrollo del Pensamiento Didáctico de Julieta 
En otra sesión tutorial Julieta diseñó un taller con una estructura que comprende la 

información teórica y ejercicios. La parte teórica tenía definiciones de máximo, mínimo (tanto 
absoluto como local) y puntos críticos; al igual que el teorema del valor extremo y el teorema de 
valor medio. En el apartado de ejercicios ella propone lo siguiente: 

1. Trace la gráfica de ( ) =  8 − 3 , ≥ 1, y úsela para encontrar los valores de máximos 
y mínimos. 

2. Encuentre los puntos críticos de la función ( ) = . 
Para esta parte Julieta, al ver que otros de sus compañeros tutores implementaron el 

software GeoGebra para explicar a sus alumnos-tutorados decide también hacerlo, para ello con 
una de sus compañeras diseña un taller en el que hace uso de este recurso, ella menciona lo 
siguiente: 

Esta actividad la diseñé con mi compañera Margarita, en la cual vimos la necesidad de 
recalcar dichos conceptos pues los estudiantes no comprendían muy bien las diferencias 
entre ellos (por ejemplo, máximo local y máximo absoluto). Utilicé el software GeoGebra 
para mostrarle gráficamente un mínimo y máximo global. En los ejemplos hice énfasis en el 
uso de los intervalos abierto y cerrado para evitar confusión [entre local y absoluto]. 
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Debido a las confusiones que presentaban sus alumnos-tutorados en sus clases y que fueron 
manifestadas por ellos mismos, la alumna-tutora señala la importancia de tener claro estas 
nociones (valor máximo y mínimo, ya sea global o local), y por ello decide usar GeoGebra para 
favorecer procesos de visualización matemática. Al respecto Jiménez (2003) señala que la 
implementación de software matemático para visualizar dinámicamente un concepto, permite 
construir la noción del mismo.  

En dicha sesión, Julieta inicia explicando las definiciones consignadas en el taller (ver 
Figura 5). 

Una función  tiene un máximo absoluto o global en  si ( ) ≥ ( ) para todo  en el dominio. 
El número ( ) se llama valor máximo de  en . De manera análoga,  tiene un mínimo absoluto 
en  si ( ) ≤ ( ) para todo  en ; el número ( ) se denomina valor mínimo de  en . Los 
valores máximo y mínimo de  se conocen como valores extremos de . 
Una función f tiene un máximo local en  si ( ) ≥ ( ) cuando  está cercano a ; (esto significa 
que ( ) ≥ ( ) para todo  en algún intervalo abierto que contiene a ).  De manera análoga, f 
tiene un mínimo local en  si ( ) ≤ ( ) cuando  está cerca de . 

Figura 5. Definiciones consignadas por la tutora en el taller. 

Luego, ella procede a utilizar GeoGebra para graficar la función ( ) = 8 − 3 ;  ≥ 1 y 
brindarle un ejemplo a su estudiante Alexandra, para mostrarle cómo se puede calcular el 
mínimo y el máximo empleando el software con los siguientes comandos: Mínimo [<Función>, 
<Valor de x Inicial>, <Valor de x Final>], y Máximo [<Función>, <Valor de x Inicial>, <Valor 
de x Final>] (ver Figura 6). De donde <Valor de x Inicial> corresponde al valor extremo 
izquierdo de un intervalo cerrado, y el <Valor de x Final> al valor extremo derecho del mismo. 

 
Figura 6. Gráfica de la función ( ) = − ;  ≥ . 

Se encuentra que la tutora enfoca la sesión a un trabajo operativo con el software, tal vez 
debido al interés que muestra su estudiante por lo realizado mediante GeoGebra, justificando 
que: 

Le enseñé a manejar el programa y quedó encantada porque le servía para corroborar lo que 
hasta el momento había hecho mecánicamente en clase. 

Después de que Julieta inserta los comandos y logra graficar la función con su respectivo 
valor máximo le muestra a la estudiante la construcción (Figura 6), y luego le pide que repita el 
procedimiento, pero con otra función, en este caso, la que se propone en el inciso 2 (enunciado 
anteriormente). 

Tras elaborar la gráfica de la función con su valor máximo, vemos que Julieta, como la 
mayoría de profesores que se inicia en el uso de las TD dedica gran parte de su tiempo a enseñar 
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el uso del software (en este caso de GeoGebra). Ella por ejemplo le enseñó a introducir una 
función en la entrada, cambiar los colores de la gráfica de la función, entre otras cosas que 
posibilita hacer el programa; situación que de acuerdo a Sacristán, Parada, Sandoval y Gil 
(2009), suele pasar inicialmente cuando un profesor de matemáticas quiere implementar las TD 
en el aula de clase y que posteriormente, a la medida que siga implementándolas y teniendo una 
reflexión de su uso, podrá generar una revolución en su práctica escolar. 

 
Figura 7. Gráfica de la función elaborada por Alexandra. 

La alumna-tutorada logra realizar la gráfica de la función ( ) con ayuda de Julieta, ver 
Figura 7. Luego, procede a encontrar el valor máximo de la función mediante el comando que se 
utilizó en el ejemplo anterior, terminando la tarea encomendada por su tutora. El tiempo de la 
tutoría culminó y sólo se logró mostrar el uso de GeoGebra, más no se pudo hacer 
comparaciones en diferentes intervalos cerrados ni abiertos, idea que quería cumplir la tutora 
inicialmente.  

A partir de la labor tutorial de Julieta, percibimos que ella intenta implementar las TD en el 
aula experimental de tal manera que su estudiante vea y comprenda qué es el máximo absoluto 
de la función gráficamente; estrategia que buscó Julieta para responder la necesidad que 
presentaba su estudiante por entender este concepto, potencializando una fortaleza del 
pensamiento didáctico en Julieta al crear una idea intuitiva del concepto (en términos de Hitt, 
2005) de valor máximo y mínimo en Alexandra. 

Conclusiones 

Julieta quien representa al tutor con debilidades en el pensamiento matemático y en el 
pensamiento didáctico, por medio de las tutorías se dio cuenta de su bajo nivel de conocimiento 
matemático, lo que la llevó a estudiar y revisar los contenidos del curso que iba a trabajar en las 
tutorías, reaprendiendo aquellos conocimientos que no tenía completamente claros.  

Una característica que se generó en Julieta a través de las tutorías fue la comprensión del 
lenguaje matemático y su importancia para desarrollar plenamente la actividad matemática 
dentro de la tutoría o en el aula de clase. No obstante, un asunto que no pudo superar, fue la 
manera de tratar el cálculo como los procesos algebraicos, puesto que ella veía en ésta una forma 
de agilizar (los procedimientos) y sintetizar (las nociones matemáticas) de tal manera que fuera 
más asequible al alumno-tutorado para memorizar.  

Un aspecto que Julieta logró mejorar dentro de las tutorías fue la implementación de 
GeoGebra, dado que le servía para la visualización de conceptos matemáticos y el desarrollo de 
ideas intuitivas de éstos; respondiendo en parte a las objetivos que tiene el curso de Didáctica del 
Cálculo y lo planteado por los NCTM (2000).  

Igualmente, Julieta desde su práctica logró entender que no le es suficiente al profesor de 
matemáticas saber todos los contenidos del curso, sino que también debe saber cómo 
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enseñárselos a sus estudiantes. La tutora a partir de su labor encontró que las tutorías 
fortalecieron su pensamiento didáctico porque éstas le aportaron experiencia para: i) identificar 
problemas de aprendizaje de los contenidos del curso; ii) identificar problemas de enseñanza de 
los contenidos del curso y, iii) dominar y atender grupos de estudiantes universitarios. 

En general, observamos que las dificultades que presentaron los tutores al momento de 
enseñar les sirvieron como oportunidades de formación para cada uno de ellos. Los retos, los 
obstáculos, los errores, todo aquello que surge del trabajo tutorial les permitió adquirir 
experiencia en la enseñanza del cálculo diferencial, conocer y experimentar las dificultades que 
percibe un estudiante al aprender cálculo; los obstáculos epistemológicos que se presenta con las 
nociones (función, límite, derivada y otras). 

Para finalizar, somos conscientes de la importancia de proponer estudios investigativos 
sobre la formación inicial de profesores de matemáticas para la educación primaria y secundaria, 
por ello resaltamos que desde la universidad, se indague sobre el espacio de las tutorías entre 
pares, el cual desde esta investigación se encontró que puede posibilitar el desarrollo de las 
competencias mencionadas por Recio (2004) y Rico (2004) para la formación, siempre que haya 
un compromiso por parte de los miembros (estudiantes beneficiarios, alumnos-tutores, 
formadores de profesores y directivos) del programa tutorial. 
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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo ejemplificar el uso de algunas 
dimensiones y herramientas teórico-metodológicas propuestas por el modelo del 
conocimiento didáctico-matemático (CDM) para el análisis, caracterización y 
desarrollo de los conocimientos que deberían tener los profesores para desarrollarse 
eficazmente en su práctica. Con esta finalidad analizamos la actividad desarrollada 
por dos profesores de enseñanza media, a propósito de una actividad sobre patrones 
planteada en el marco del Programa de Magíster de Educación Matemática de la 
Universidad de Los Lagos, Chile. Como resultado del análisis, se evidencia que los 
profesores pueden resolver los ítems relacionados con el conocimiento común del 
contenido, pero presentan ciertas dificultades cuando se enfrentan a ítems que buscan 
explorar otras dimensiones de su conocimiento, por ejemplo, sobre el conocimiento 
ampliado del contenido, sobre los recursos y medios, o sobre los estados afectivos de 
los estudiantes. 

Palabras clave: formación de profesores, conocimiento del profesor, patrones, 
conocimiento didáctico-matemático. 

Abstract 

This work research aims to exemplify the use of some dimensions and theoretical-
methodological tools proposed by the didactic-mathematical knowledge model 
(DMK) for the analysis, characterization and development of knowledge that 
teachers should have to effectively develop their practice. With this purpose, we 
analyzed the activity performed by two high school teachers, related to an activity on 
patterns under the Masters Program in Mathematics Education at the University of 
Los Lagos, Chile. As a result of the analysis, it is evident that the teachers can solve 
the items related to the common content knowledge but they exhibit some difficulties 
when confronted with items that seek to explore other dimensions of their 
knowledge, for example, the extended content knowledge, the resources and means 
or the student’s affective states.  
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Antecedentes 

El estudio del conocimiento que debería tener un profesor de matemáticas para desarrollar 
una gestión adecuada de los aprendizajes de sus estudiantes, es un tema que en recientes años ha 
tenido cada vez más interés. Evidencia de ello son los grupos de discusión sobre formación y 
conocimiento del profesor, que se abren en los congresos internacionales más importantes sobre 
Educación Matemática –PME, CERME, CIAEM, SEIEM, ICMI, entre otros–, y en las 
publicaciones de handbooks y de revistas especializadas como la Journal of Mathematics 
Teacher Education.  

A propósito de los conocimientos del profesor de matemáticas, diversos son los modelos 
que han realizado aportes significativos en cuanto a su caracterización, mediante el 
planteamiento de categorías y subcategorías del mismo –e.g., Shulman (1986, 1987); el MKT de 
Ball y colaboradores (Ball, Thames y Phelps, 2008; Hill, Ball y Schilling, 2008); la teoría de la 
‘proficiencia’ en la enseñanza de las matemáticas (Schoenfeld y Kilpatrick, 2008), la cuarteta del 
conocimiento de Rowland y colaboradores (Rowland, Huckstep y Thwaites, 2005)–. Estos 
trabajos científicos, en los cuales se desarrollan los diversos modelos del conocimiento del 
profesor de matemáticas, muestran una visión multifacética sobre la identificación de los 
conocimientos requeridos para la enseñanza. Investigaciones más recientes (por ejemplo, los 
trabajos presentados en los dos últimos PME y el último CERME), nos muestran que, tal como 
señalan Rowland y Ruthven (2011), no existe un acuerdo universal sobre un marco teórico para 
describir el conocimiento de los profesores de matemáticas. Y es que a pesar de los avances 
importantes en cuanto a la caracterización del entramado complejo de conocimientos que 
deberían tener los profesores para que su práctica de enseñanza de las matemáticas sea efectiva, 
en general, como señala Godino (2009, p. 19), “los modelos de conocimiento matemático para la 
enseñanza elaborados desde las investigaciones en educación matemática, incluyen categorías 
demasiado globales y disjuntas, por lo que sería útil disponer de modelos que permitan análisis 
más detallados de cada uno de los tipos de conocimiento que se ponen en juego en una 
enseñanza efectiva de las matemáticas. Además, esto permitiría orientar el diseño de acciones 
formativas y la elaboración de instrumentos de evaluación de los conocimientos de los 
profesores”. 

En este sentido, en Godino (2009) se comienza a proponer un sistema de categorías para 
analizar los conocimientos del profesor de matemáticas, referido como “conocimientos 
didáctico-matemáticos” al considerar a la Didáctica de la Matemática como la disciplina que 
articula de manera sistémica los distintos aspectos implicados en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas. Las categorías propuestas estaban relacionadas con los tipos de 
herramientas de análisis elaboradas en el seno del marco teórico conocido como Enfoque Onto-
Semiótico (EOS), asumiendo que el uso de cada herramienta pone en juego conocimientos 
didáctico-matemáticos. De ese modo el sistema formado por las distintas herramientas teóricas 
proporciona un sistema de categorías y subcategorías de conocimientos que el profesor debe 
conocer, comprender, saber aplicar y valorar. En diversos trabajos (Godino y Pino-Fan, 2013; 
Pino-Fan, Godino y Font, 2013; Pino-Fan, Godino y Font, 2014) el sistema de categorías antes 
mencionado, se ha ido refinando  constituyendo así, el modelo del conocimiento didáctico-
matemático (CDM) del profesor. 
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El modelo del conocimiento didáctico-matemático (CDM) propone tres grandes 
dimensiones para interpretar y caracterizar los conocimientos del profesor (Pino-Fan, Godino y 
Font, 2014): 1) matemática; 2) Didáctica; y 3) meta didáctico-matemática. Cada una de estas 
dimensiones contempla sub-categorías del conocimiento, para las cuales, a su vez, se incluyen 
herramientas teórico-metodológicas que permiten operativizar los análisis del conocimiento 
respecto de cada sub-categoría.  

El objetivo de este trabajo es, precisamente, ejemplificar el uso de dichas herramientas 
teórico-metodológicas, mediante el análisis de los conocimientos que evidencian dos profesores 
al resolver una actividad (de carácter didáctico-matemática) sobre patrones, la cual fue planteada 
en el marco de la asignatura ‘Análisis Didácticos’ que se imparte en el Programa de Magíster de 
Educación Matemática de la Universidad de Los Lagos–Chile. Como resultado, se prevén las 
herramientas de análisis que propone el modelo CDM, como herramientas teórico-metodológicas 
que permiten realizar análisis pormenorizados de los conocimientos de los profesores, 
involucrados en cada una de las dimensiones y sub-categorías del conocimiento. Así, mismo, 
como resultado paralelo, se desvelan dificultades que presentan los profesores cuando se 
enfrentan a ítems que requieren para su resolución, conocimientos distintos al conocimiento 
común del contenido. 

La actividad: análisis del conocimiento didáctico-matemático de los profesores 

En el marco de la asignatura ‘Análisis Didácticos’ que se imparte en el cuarto semestre del 
Programa de Magíster en Educación Matemática de la Universidad de Los Lagos, se planteó a 
los estudiantes, todos ellos profesores en activo con experiencia, la siguiente actividad: 

Una compañía fabrica barras de colores uniendo cubos en una fila. La compañía usa una 
máquina para etiquetar y poner pegatinas de caritas sonrientes en las barras. La máquina 
coloca exactamente una pegatina en cada cara, es decir, cada cara expuesta de cada cubo 
tiene que tener una pegatina. Por ejemplo, una barra de longitud 2 (dos cubos) necesitaría 
diez pegatinas (Figura 1) 

 
Figura 1. Barra de longitud dos con diez pegatinas. 

Sobre la base de la situación anterior, se plantearon diez ítems, cada uno de los cuales 
estaba relacionado con las dimensiones y sub-categorías del conocimiento del profesor según el 
CDM. A continuación se presenta por dimensiones y por sub-categorías, tanto los ítems que 
integraron la actividad, como el análisis de las respuestas de los dos profesores que hemos 
seleccionado para este estudio.  

Dimensión Matemática 

La dimensión matemática del CDM, refiere a los conocimientos que permiten al profesor, 
resolver el problema o actividad matemática que se piensa implementar en el aula y vincularlo 
con objetos matemáticos que se encuentran más adelante en el currículum de matemáticas. 
Incluye dos subcategorías de conocimientos: conocimiento común del contenido y conocimiento 
ampliado del contenido.  
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Conocimiento común del contenido. El conocimiento común del contenido es aquel 
conocimiento, sobre un objeto matemático concreto, que se considera suficiente para resolver los 
problemas o tareas propuestas en el currículo de matemáticas y en los libros de texto, de un nivel 
educativo determinado (Pino-Fan y Godino, 2014). En este sentido, los dos primeros ítems de la 
actividad, buscan explorar este tipo de conocimiento: 

Ítem 1. ¿Cuántas pegatinas se necesitan para una barra de: a) longitud tres; b) longitud 
cuatro; c) longitud diez; y d) longitud veinte? 

Ítem 2. Con base en tus respuestas a la pregunta anterior, determina cuál es la regla a seguir 
para calcular el número de pegatinas para una barra de cualquier longitud.  

Primeramente, el ítem 1, pretende que por medio de casos particulares, los profesores vayan 
observando y describiendo el comportamiento del patrón. Así mismo, con este primer ítem se 
esperaba que, con el número mayor de cubos, los profesores se sintieran motivados para encontrar 
un patrón que determinase el número de pegatinas para barras de cualquier longitud. Se preveía la 
siguiente respuesta por parte de los profesores: a) para 3 cubos se necesitan 14 pegatinas; b) para 
4 cubos se necesitan 18 pegatinas; c) para 10 cubos se necesitan 42 pegatinas; y d) para 20 cubos 
se necesitan 82 pegatinas. 

En cuanto al ítem 2, se esperaba que los futuros profesores encontraran la relación existente 
entre la longitud de la barra y el número de pegatinas, y de esta forma encontraran una fórmula 
matemática que posibilitase el cálculo del número de pegatinas para una barra de cualquier 
longitud. Así, una posible solución que se esperaba por parte de los futuros profesores era la 
expresión P(c) = 4c + 2, donde P es el número de Pegatinas y c el número de cubos que conforman 
la longitud de la barra.  

Las Figuras 2 y 3 muestran las soluciones de los profesores A y B, respectivamente, que a 
estos dos primeros ítems de la actividad.  

 
Figura 2. Respuestas del Profesor A a los ítems 1 y 2 de la actividad. 
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Figura 3. Respuestas del Profesor B a los ítems 1 y 2 de la actividad. 

Para analizar las respuestas de los dos profesores, utilizamos la noción de configuración 
ontosemiótica (Godino, Batanero y Font, 2007; Pino-Fan, Godino y Font, 2014), la cual nos 
permite identificar y describir, de manera pormenorizada, los objetos matemáticos primarios 
(elementos lingüísticos, conceptos/definiciones, propiedades/proposiciones, procedimientos y 
argumentos), sus significados, y los procesos involucrados en las prácticas matemáticas 
institucionales (configuración epistémica) o personales (configuración cognitiva). A 
continuación presentamos, de manera sintética, las configuraciones cognitivas movilizadas por 
ambos profesores en la solución de los ítems 1 y 2. 

En la Figura 2, podemos observar que el profesor A utiliza elementos lingüísticos 
mayoritariamente verbales, para establecer relaciones; así mismo utiliza expresiones aritméticas 
y algebraicas [e.g., (4*4)+2; 8n+2], la n como variable, números naturales, los signos para referir 
a adiciones y multiplicaciones, signos de agrupación (e.g., paréntesis). Entre los 
conceptos/definiciones que utiliza, podemos destacar las de cantidad constante, expresión 
algebraica. En cuanto a las proposiciones/propiedades, para el ítem 1 se destacan las cuatro que 
es e e  mo o e e  e e s s  os os  s e s e      os 

  e s  m e s que para el ítem 2, el profesor A considera la proposición 1 barra son 
2 cubos –tal vez “inspirada” por el dibujo de la tarea–. Por esta razón indica que el número de 
pegatinas para una barra de longitud cualquiera es 2 veces el número de barras (para indicar el 
número de cubos);  también enuncia las proposiciones “por cada dos cubos se tienen 8 
pegatinas” y “por cada 4 cubos se obtiene 16 pegatinas”, de donde obtiene la proposición final 
que refiere a su respuesta al ítem 2 “la expresión algebraica que representa dicha situación es 
8n+2”. En cuanto al procedimiento que utiliza el profesor A, se encuentra el reconocimiento de 
regularidades (ella lo llama “recurrencias”), mediante el cual, a pesar de su confusión entre 
longitudes-barras-cubos (ella toma la ‘longitud’ como el número de barras, y cada barra 
compuesta por dos cubos), logra un proceso de generalización mediante el cual obtiene una 
expresión simbólica con la que determina el enésimo término, que en su concepción refiere al 
‘número de barras’. En cuanto a los argumentos de sus procedimientos, y respuestas, mediante 
procesos de enunciación puntualiza dos: 1) para una cierta cantidad de barras, se multiplican por 
dos con el fin de obtener la cantidad de cubos existentes. Posteriormente son contempladas las 
dos pegatinas laterales que se perciben como constantes; y 2) al estar los cubos unidos en una 
fila, por cada 2 cubos se tiene 8 pegatinas, y cada 4 cubos se obtienen 16 pegatinas (sin 
considerar las laterales). Por recurrencia se obtiene la expresión 8n+2. 

En cuanto a la práctica desarrollada por el profesor B (Figura 3), fue posible identificar que 
los elementos lingüísticos que utiliza son en su mayoría elementos simbólicos –números 
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naturales, expresión simbólica 4n+2, donde n es el número de cubos–, los cuales presenta 
(mediante un proceso de enunciación y representación) en forma tabular, para el ítem 1. En sus 
respuestas a los ítems 1 y 2, no hace explícito el uso de determinados conceptos/definiciones, 
razón por la cual no las señalamos aquí pues sería conjeturar sobre la respuesta del profesor B. 
Sin embargo, los conceptos/definiciones los hace explícitos en su respuesta al ítem 4. En cuanto 
a las propiedades/proposiciones podemos señalar las que enuncia en forma tabular –relación que 
establece para casos particulares de cantidad de pegatinas  y número de cubos–, y la 
generalización a la que llega cuando señala “cantidad de pegatinas = 4n+2”. Su procedimiento 
fue la identificación o reconocimiento del patrón o regularidad por inducción, aunque este 
argumento no fue explicitado por él. 

Como podemos observar, el profesor B, logra dar respuestas matemáticamente 
satisfactorias para los ítems 1 y 2, por lo que se puede decir que este profesor posee un buen 
dominio del conocimiento común del contenido, para resolver problemas con las características 
del que planteamos aquí. No así el profesor A, quien tuvo dificultades para comprender el 
enunciado del problema y confundir longitud-barras-cubos, como lo mencionamos arriba. Sin 
embargo, fuera de esta confusión, el uso que hace de los objetos matemáticos que conforman la 
configuración cognitiva que moviliza, podría decirse que es adecuado.   

Conocimiento ampliado del contenido. El conocimiento ampliado del contenido refiere a 
aquel conocimiento que debe tener el profesor sobre las nociones matemáticas que, tomando 
como referencia la noción matemática que se está estudiando en un momento puntual, están más 
adelante en el currículo del nivel educativo en cuestión, o en un nivel siguiente. El conocimiento 
ampliado del contenido es el que provee al profesor las bases matemáticas necesarias para 
plantear nuevos retos matemáticos en el aula, vincular el objeto matemático que se está 
estudiando con otras nociones matemáticas y encaminar a los alumnos al estudio de las nociones 
matemáticas subsecuentes a la noción que es centro de estudio (Pino-Fan y Godino, 2014). 

Dado que no hay un ítem directamente vinculado a este tipo de conocimiento, analizamos 
si en sus respuestas, los profesores realizan conexiones con objetos matemáticos más avanzados 
en el currículum de matemáticas del nivel que señalaron en el ítem 6. Como resultado, 
obtuvimos que, mientras el profesor A (quien señaló el nivel séptimo básico para aplicar la 
actividad) vinculó la noción de patrones o regularidad a nociones del álgebra, el profesor B 
(quien señaló el nivel de primero medio para aplicar la actividad), vinculó la noción matemática 
patrones con la noción de función. En este sentido, aunque no podemos ser categóricos en cuanto 
a los conocimientos de los profesores referentes a esta sub-categoría del CDM, el profesor B 
tendría cierta dosis más de conocimiento ampliado, respecto del profesor A. Aun así, ambos 
presentan un nivel bajo de conocimiento ampliado del contenido. 

Dimensión Didáctica 

La dimensión didáctica del CDM incluye las siguientes subcategorías del conocimiento 
(Pino-Fan, Godino y Font, 2014; Pino-Fan y Godino, 2014): 1) conocimiento especializado de la 
dimensión matemática (faceta epistémica); 2) conocimiento sobre los aspectos cognitivos de los 
estudiantes (faceta cognitiva); 3) conocimiento sobre los aspectos afectivos, emocionales y 
actitudinales de los estudiantes (faceta afectiva); 4) conocimiento sobre las interacciones que se 
suscitan en el aula (faceta interaccional); 5) conocimiento sobre los recursos y medios que 
pueden potenciar los aprendizajes de los estudiantes (faceta mediacional); y 6) conocimiento 
sobre los aspectos curriculares, contextuales, sociales, políticos, económicos..., que influyen en 



Hacia una metodología para el análisis y caracterización del CDM de los profesores 223 

Comunicación  XIV CIAEM-IACME, Chiapas, México, 2015. 

la gestión de los aprendizajes de los estudiantes (faceta ecológica). 

Faceta epistémica  

Ítem 3. ¿Existe alguna otra manera de responder a los incisos anteriores de la tarea, 
además de tu solución? Si es así, escribe la solución. De lo contrario, justifica por qué no es 
posible. 

Ítem 4. ¿Qué conocimientos (de tipo algebraico u otros) se ponen en juego al resolver este 
problema? 

Ítem 5. ¿Cómo explicarías la solución de este problema a un estudiante que no ha podido 
resolverlo? 

El profesor, además de las matemáticas que le permiten resolver problemas en las que 
movilice su conocimiento común y ampliado, debe tener cierta dosis de conocimiento 
matemático ‘perfilado’ para la enseñanza; es decir, el profesor debe ser capaz de movilizar 
diversas representaciones de un objeto matemático, resolver la tarea mediante distintos 
procedimientos, vincular el objeto matemático con otros objetos matemáticos del nivel educativo 
en el que se enseña o de niveles anteriores y posteriores, comprender y movilizar la diversidad de 
significados parciales para un mismo objeto matemático –que integran el significado holístico 
para dicho objeto (Pino-Fan, Godino y Font, 2011)–, proporcionar diversas justificaciones y 
argumentaciones, e identificar los conocimientos puestos en juego durante la resolución de una 
tarea matemática. 

En cuanto a las respuestas que proporciona el profesor A, podemos señalar lo siguiente: 1) 
para el ítem 3 no indica otra solución –“Por el momento no observo una manera más apropiada 
de propiciar el desarrollo de la actividad”–; 2) para el ítem 4 se restringe a señalar un 
concepto/definición –expresión algebraica–, un procedimiento –regularidades algebraicas–  y 
una sentencia ambigua y general –comprender el álgebra como generalización de una situación 
problemática–; y 3) para el ítem 4, propone una práctica diseñada con preguntas clave que 
funcionarían de ‘pistas’, para ayudar a los estudiantes a llegar y lograr la generalización. El 
profesor indica, indirectamente, la necesidad de permitir que los estudiantes construyan su propio 
conocimiento, puesto que indica que se les debe proporcionar ‘pistas’ que favorezcan el análisis 
de la situación. Ella lo señala de la siguiente manera “Intentaría propiciar una práctica como la 
indicada en la pregunta 1, intentando que los educandos observen una regularidad en la 
construcción del proceso. Diseñaría preguntas claves que ‘empisten’ y favorezcan el análisis de 
la situación”. Lo anterior es evidencia de que el conocimiento que refiere a la faceta epistémica 
del CDM, debe ser mejorado y potenciado en el profesor A. 

Respecto del Profesor B, para el ítem 3, vemos en la Figura 4 que nuevamente ‘explica’, 
utilizando elementos “icónicos” (las ‘bolitas’), su solución a los ítems 1 y 2. Su ‘nuevo’ 
procedimiento lo explica de la siguiente forma: “…como la diferencia entre cubos es de 4 
[refiriéndose a las barras de longitudes distintas pero consecutivas] pegatinas, por lo tanto 
multiplicamos 4 por el número de cubos más dos”.    
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Figura 4. Respuesta del Profesor B al ítem 3. 

Como podemos observar, el profesor B no proporciona un nuevo procedimiento, ni mucho 
menos encuentra una nueva expresión simbólica para determinar el número de pegatinas de una 
barra de cualquier longitud. En cuanto a su respuesta al ítem 4, este profesor se limita a señalar 
dos conceptos/definiciones –secuencias (patrones), funciones– y un procedimiento –análisis de 
variables (dependiente e independiente)–. Al igual que el Profesor A, el Profesor B indica, para 
el ítem 5, que procedería preguntando a los estudiantes el número de pegatinas para barras de 
longitudes concretas, luego trataría de vincular el pensamiento lógico (empírico) con el 
pensamiento algebraico, para encontrar la regla general. Señala también que realizaría una 
formalización preguntando qué pasa con el “cero” (cuando hay cero cubos). Todo lo anterior da 
cuenta de que el profesor B, al igual que el profesor A, demostraron bajo nivel de conocimientos 
relativos a la faceta epistémica del CDM. 

Faceta ecológica. La faceta ecológica del CDM, refiere a los conocimientos sobre el 
currículo de matemáticas del nivel educativo en el que se contempla el estudio del objeto 
matemático, sus relaciones con otros currículos, y las relaciones que dicho currículo tiene con los 
aspectos sociales, políticos y económicos, que soportan y condicionan el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. El ítem 6 de la actividad se relaciona con esta faceta: 

Ítem 6. ¿En qué nivel educativo consideras que sería adecuado implementar este problema 
y por qué? 

Como respuesta, el profesor A señala lo siguiente: “Considero que un nivel apropiado 
sería séptimo básico, pues ya tienen nociones algebraicas, además se percibe en este nivel, 
estudiantes más comprometidos con su quehacer estudiantil, además los estudiantes ya 
presentan inquietudes cognitivas y realizan análisis más rigurosos de sus prácticas”. El profesor 
no considera que la actividad podría ser aplicada a estudiantes de cualquier edad. Ella considera 
que los estudiantes necesitan tener ya adquiridas nociones algebraicas, para poder dar una 
solución (posiblemente ella sólo contemple el concepto de variable). En este sentido, el profesor 
sugiere que este tipo de actividad puede posibilitar la construcción del concepto de variable.  

Respecto del mismo ítem, el profesor B responde lo siguiente: “Primero medio, ya que 
para introducir el concepto de función, es necesario empezar a relacionar variables”. Al igual 
que el profesor A, el profesor B no percibe la potencialidad de la actividad para desarrollar, por 
ejemplo, aspectos del razonamiento algebraico elemental (Godino, Castro, Aké y Wilhelmi, 
2012), por lo que la actividad podría plantearse a estudiantes entre los 10 y los 17, dependiendo 
de la noción matemática que se quiera abordar. 

 Por lo anterior, podemos decir que ambos profesores demostraron un escaso conocimiento 
referente a los aspectos ecológicos. 

Faceta cognitiva 

Ítem 7. ¿Cuáles son las principales dificultades que consideras podrían tener los 
estudiantes al resolver este problema? 
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Ítem 8. ¿Qué tipo de errores podrían cometer los estudiantes al resolver el problema? 
La faceta cognitiva del CDM, proporciona a los profesores los conocimientos necesarios 

para “reflexionar y evaluar” la proximidad o grado de ajuste de los significados personales 
(conocimientos de los estudiantes) respecto de los significados institucionales (conocimiento 
desde el punto de vista del centro educativo). Para ello, el profesor debe ser capaz de prever 
(durante la etapa de planificación o diseño) y tratar (durante la etapa de implementación), a partir 
de las producciones de los estudiantes, o producciones esperadas, posibles respuestas a un 
problema determinado, concepciones erróneas, conflictos o errores que surjan a propósito de la 
solución, vínculos (matemáticamente correctos o no) entre el objeto matemático centro de 
estudio y otros objetos matemáticos requeridos para resolver el problema. 

En relación a los dos ítems anteriores, el profesor A señala que la principal dificultad 
radica en el paso del proceso aritmético a la traducción a una expresión algebraica. Justifica 
dicha dificultad por la manera como inicialmente el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
álgebra está restringido casi siempre a procesos algorítmicos, creando un “obstáculo” para el 
aprendizaje de los estudiantes, ya que no están acostumbrados con dicha práctica. Para el ítem 8 
señala que uno de los principales errores sería no identificar la regularidad y por ende no llegar a 
la generalización, y señala que las causas de esto sería precisamente por las dificultades 
señaladas en su respuesta al ítem 7 (el paso de la aritmética al álgebra). El profesor demuestra 
ciertos conocimientos sobre cómo comúnmente se inicia el estudio del álgebra, comentando 
sobre la forma de privilegiar los procesos algorítmicos en detrimento del aprendizaje con 
significado, en la enseñanza actual en su país. 

El profesor B evidencia menos dominio del tema, al señalar de manera empírica, tanto para 
el ítem 7 como para el 8, que la principal dificultad y error será a la hora de generalizar, y explica: 
“ya que no todos tienen la capacidad de fusionar la lógica con el trabajo algebraico”.   

Faceta afectiva 
Ítem 9. ¿Qué medidas implementarías en el aula para motivar a los estudiantes en la 

solución del problema? 
La faceta afectiva del CDM, refiere a los conocimientos que son necesarios para 

comprender y tratar los estados de ánimo de los estudiantes, los aspectos que los motivan o no a 
resolver un problema determinado. En general, se trata de conocimientos que ayudan a describir 
las experiencias y sensaciones de los estudiantes dentro de una clase concreta o con un problema 
matemático determinado, en un nivel educativo específico, teniendo en cuenta los aspectos que 
se vinculan con la faceta ecológica. 

Respecto del ítem vinculado a esta faceta, el profesor A sugiere una discusión inicial de los 
elementos propuestos en la actividad (ítem 1). Inferimos, de sus respuestas a todos los ítems, que 
dicho profesor considera que gran parte de la dificultad (lo que implica baja motivación) se 
localiza en el proceso de interpretación del enunciado de la actividad (los alumnos no 
comprenden lo que se les pregunta), aspecto que por cierto, experimentó ella misma al no 
comprender lo que se pedía en el problema (ítems 1 y 2).  

Por su parte, el profesor B señala como estrategias para motivar a los estudiantes la 
introducción de un material concreto: “planillas de Excel”. Él lo explica así, “…planillas de 
Excel, ya que permite modelar situaciones, y entrega fórmulas y gráficos asociados al 
problema”. El Profesor B, indica la utilización del ordenador, lo que nos lleva a inferir que él 
cree que su uso es de interés para los estudiantes y podría, por lo tanto, motivarlos. 
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Las facetas cognitiva y afectiva del CDM, juntas proporcionan una mejor aproximación y 
entendimiento de los conocimientos que deberían tener los profesores de matemáticas sobre las 
características y aspectos que están relacionados con la forma de pensar, conocer, actuar y 
sentirse, de los estudiantes dentro de la clase y a propósito de un problema matemático. En 
nuestro caso concreto, podemos observar que ambos profesores presentan un nivel bajo de 
conocimientos relativos esta sub-categoría del CDM. 

Faceta interaccional. La faceta interaccional del CDM involucra los conocimientos 
necesarios para prever, implementar y evaluar secuencias de interacciones, entre los agentes que 
participan en el proceso de enseñanza y aprendizaje, orientadas a la fijación y negociación de 
significados (aprendizajes) de los estudiantes. Estas interacciones no sólo se establecen entre el 
profesor y los alumnos (profesor–alumno), sino también puede establecerse entre los alumnos 
(alumno–alumno), alumnos–recursos, y profesor–recursos–alumnos. El ítem 10 de la actividad 
requiere de conocimientos enmarcados dentro de esta faceta: 

Ítem 10. ¿Qué estrategia, o estrategias, consideras pertinente/es para la implementación de 
esta actividad, considerando el nivel educativo que sugeriste en el ítem 6? 

El profesor A sugiere el trabajo con elementos tangibles, para que a partir de la práctica los 
estudiantes puedan percibir la recurrencia que se da para cada situación. Podemos inferir que al 
indicar el uso de materiales concretos, el profesor piensa que para el nivel que sugiere los 
estudiantes tienen dificultad en lidiar con la abstracción, y por lo tanto, necesitan de materiales 
tangibles para una mejor comprensión. 

Algo similar sugiere el profesor B, quien señala que como estrategia incorporaría un 
software que permita trabajar distintos tipos de representación –sugiere el tabular y el 
algebraico–. También señala que, previo a la introducción del software, y para que los alumnos 
puedan tener éxito cuando se enfrenten a problemas como el planteado, él “comenzaría a 
trabajar con patrones numéricos, implementando diversos ejercicios donde se involucre el 
trabajo de secuencias e implementar una modelación a partir de trabajo manual”. Lo anterior 
nos habla de una estrategia en la cual, interpretamos que, a partir de la manipulación de 
materiales concretos daría a los estudiantes la oportunidad de identificar lo que él llama 
secuencias (patrones), a fin de llegar a la modelación matemática de la situación propuesta. 

 Las respuestas de los dos profesores (en todos los ítems) sugieren la indicación de un 
patrón de interacción en el que el estudiante se le da una cierta autonomía para construir su 
propio conocimiento. Esta opción de interacción indica un conocimiento (aunque puede ser 
tácito) de cómo nuestros sujetos piensan que los estudiantes aprenden.  

Faceta mediacional. La faceta mediacional del CDM refiere a los conocimientos que 
debería tener un profesor para usar y evaluar la pertinencia del uso de materiales y recursos 
tecnológicos para potenciar el aprendizaje de un objeto matemático específico, así como la 
asignación del tiempo a las distintas acciones y procesos de aprendizaje. 

En lo que respecta a este punto, ambos profesores propusieron incluir, en una posible 
implementación de la actividad, materiales como la hoja de Excel y un software (profesor B), y 
materiales tangibles –cubos reales, quizá–  (profesor A). Este tipo de elección revela un 
conocimiento de que el trabajo con los materiales concretos pueden facilitar (o dar más 
significado) el aprendizaje. 
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Reflexiones Finales 

En este estudio ejemplificamos cómo el uso de algunas dimensiones y herramientas 
teórico-metodológicas propuestas por el modelo del conocimiento didáctico-matemático (CDM) 
pueden ser útiles para analizar los conocimientos de los profesores. Concretamente, en este 
documento hemos ejemplificado el uso de las dimensiones matemática y didáctica del CDM, así 
como el uso de la herramienta ‘configuración ontosemiótica’ en su versión de configuración 
cognitiva. 

A partir de respuestas, que en un principio parecían ‘no tener nada que decir’, y con la 
ayuda de las dimensiones y la herramienta señaladas, exploramos y describimos algunas 
características del conocimiento de dos profesores con “experiencia” en la enseñanza del tema 
aquí abordado. Dichas herramientas actúan como una “lente” que dirige la mirada posibilitando 
el que sean reveladas particularidades que de otra manera pasarían desapercibidas.  

Cabe señalar que tanto las tres dimensiones propuestas por el CDM, como las herramientas 
de análisis, pueden ser contempladas dentro de cada una de las cuatro fases del diseño didáctico 
que se contemplan en el CDM: estudio preliminar, diseño, implementación y evaluación (Pino-
Fan y Godino, 2014). De esta manera, tanto las preguntas planteadas en la actividad que 
presentamos, como las respuestas que dan los profesores de nuestro estudio, podría decirse que 
se corresponden al conocimiento didáctico-matemático que ellos deberían tener para el estudio 
preliminar y diseño (o planificación) de la actividad, que por supuesto, es previo a la 
implementación.  

Como resultado del análisis, se evidencia que los profesores pueden resolver los ítems 
relacionados con el conocimiento común del contenido, pero presentan ciertas dificultades 
cuando se enfrentan a ítems que buscan explorar otras dimensiones de su conocimiento, por 
ejemplo, sobre el conocimiento ampliado del contenido, los recursos y medios o sobre los 
estados afectivos de los estudiantes. Esta discusión nos lleva a la formación de los profesores que 
a menudo privilegian las disciplinas teóricas a expensas de las disciplinas 
pedagógicas/metodológicas. Los resultados aquí obtenidos indican la necesidad de potenciar los 
antedichos tipos de conocimientos en la formación de profesores (inicial y continuada).  
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Resumo 
Nesta comunicação apresentam-se as implicações de um processo formativo 
observadas na prática pedagógica de professoras que lecionam para os anos iniciais 
do Ensino Fundamental. Para coleta de informações foram desenvolvidas sessões de 
formação sobre os limites e possibilidades da utilização de situações parte-todo e 
quociente para introduzir a fração. Decorridos um ano após o término do curso, 
observou-se aulas de três participantes. Quanto as questões didáticas relativas à 
fração, este estudo fundamenta-se em Vergnaud e Nunes et al.. Em relação à 
formação de professores e reflexão sobre a prática em Shulman, Ball et al e 
Serrazina. A observação das aulas evidenciou que as professoras desenvolveram o 
ensino a partir da leitura de uma história envolvendo uma situação parte-todo, mas 
utilizaram-se da ideia de quociente para apresentar às crianças a representação 
fracionária da situação. Esta investigação, concluiu que a formação contribuiu para a 
(re)construção dos conhecimentos, das professoras, acerca desse conceito. 

Palavras chave: Educação Matemática, Formação de Professores, Conceito de 
frações, Reflexão da prática. 

Introdução 
Este artigo busca analisar as implicações observadas na prática docente, decorrentes de 

um processo formativo1. O grupo de professores participantes da formação era composto por 18 
professoras que lecionavam matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental de escolas 
públicas estaduais de São Paulo, mas para este estudo analisamos a prática de 3 delas, 

                                                 
1 O mesmo constitui parte de uma pesquisa de Mestrado em Educação Matemática desenvolvida sob o 
título: Formação de Professores dos Anos Iniciais: conhecimento profissional docente ao explorar a 
introdução do conceito de fração, realizada no contexto do Projeto Observatório da Educação Auxílio 
número 99/2010 – projeto de pesquisa e formação desenvolvido na Universidade Anhanguera de São 
Paulo e financiado pela Capes. 
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Professora Ana, Professora Renata e Professora Marcela2. Nossa escolha se deve ao fato de 
que essas professoras participaram de todas as sessões de formação e concordaram em abrir as 
portas de suas salas de aula para nossa observação.  

Esta comunicação está orgnizada de modo que, inicialmente abordaremos a relevância do 
estudo, apresentando resultados de algumas pesquisas que discutem sobre os processos de 
ensino e aprendizagem das frações, e as teorias que fundamentaram o planejamento e análise 
das informações produzidas no decorrer da pesquisa. Na sequência, apresentamos uma breve 
descrição da investigação, os procedimentos metodológicos, a análise e discussão dos 
resultados da prática pedagógica das professoras, sujeitos do estudo, e as considerações finais. 

Relevância e fundamentação teórica 
Inúmeros estudos3 desenvolvidos no Brasil e em outros países apontam dificuldades 

encontradas por alunos e também por professores em relação à compreensão do conceito de 
fração4. 

Garcia Silva (2007), assim como Campos, Jahn, Silva e Silva (1995), Nunes e Bryant 
(1997), evidenciaram dificuldades encontradas por alunos quanto ao domínio do conceito de 
fração. Ao realizar uma investigação com os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental (crianças 
com 9 e 10 anos), a autora, observou que esses estudantes apresentavam pouco domínio do 
conceito de fração. 

Esse mesmo estudo analisou o conhecimento profissional docente e concluiu ser esse um 
dos fatores que exerce influência sobre o processo de desenvolvimento profissional dos docentes. 
Ao analisar depoimentos de professores participantes de um processo de formação continuada, 
Garcia Silva (2007) identificou também a relação entre o domínio do conteúdo e a prática 
pedagógica dos sujeitos envolvidos e que: 

[...] as limitações nos procedimentos de ensino foram acarretadas pelo fato de as docentes 
terem um domínio não suficiente do conteúdo a ser ensinado. Este fato pode ter impedido 
que os professores percebessem a possibilidade de variações da metodologia utilizada 
(Garcia Silva, 2007, P.272). 

Na literatura, observamos que pesquisas recentes apontam que o problema ainda continua. 
Campos (2011), por exemplo, afirma que “O ensino e a aprendizagem de frações constituem um 
obstáculo considerável para professores e alunos, desde o 4° ano do ensino fundamental no 
Brasil, quando esse tema é abordado” (Campos, 2011, P.1). 

Dessa forma, a partir desses e de outros resultados, iniciamos a investigação sobre o 
conhecimento de professoras acerca de diferentes situações que dão sentido ao conceito de 
frações. Para tanto, buscamos apoio teórico em Vergnaud (1990,1993). Com base em sua teoria, 
entendemos que a compreensão de um conceito ou conteúdo não ocorre a partir de uma única 
experiência, nem em um único momento, mas em um longo período de tempo e a partir da 
experiência, maturidade e aprendizagem. 

                                                 
2 Para preservar o anonimato dos nossos sujeitos de pesquisa, os nomes apresentados são fictícios 
3 Dentre eles citamos Nunes et al (2009), Cardoso e Mamede (2009),Campos et. al (1995), Rodrigues 
(2005), , Damico (2007), Garcia Silva (2007), Monteiro Cervantes (2010), Campos (2011), Canova 
(2013). 
4 Utilizamos o termo fração para designar os números racionais na representação fracionária. 
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Ainda em relação às questões didáticas, tomamos como base as pesquisas de Nunes e 
Bryant (1997). Esses pesquisadores, apoiados em Vergnaud (1990), perceberam a tendência dos 
professores em iniciar o ensino dessa temática utilizando-se apenas do significado parte-todo. 
Anos mais tarde, esses e outros pesquisadores propõem que a construção do significado de 
fração se dê por meio das situações parte-todo, quociente, quantidades intensivas e operador 
multiplicativo (Nunes, Bryant, Pretzik, Wade, Bell, 2003). 

Em nossa investigação, no processo formativo, abordamos apenas duas dessas situações 
quais sejam: parte-todo e quociente. Nunes et al (2009) apoiados em Behr et al (1983, 1984) 
assim as definem: 

- Situações parte-todo como aquelas em que um todo é dividido em n partes iguais, tomam-
se uma ou mais partes e a fração correspondente estabelece uma relação entre as partes em que o 
todo foi dividida e as partes consideradas na situação. Dessa forma, o denominador indica em 
quantas partes iguais o todo foi dividido, ao passo que o numerador indica o número de partes 
referentes à situação. Um exemplo dessa situação pode ser um bolo dividido igualmente em 5 

partes, das quais tomam-se 2 dessas partes; a fração correspondente a essa situação é 
5
2 , sendo 

que 2 e 5 são partes do bolo. 

- Situações quociente são situações em que está presente a ideia de partilha na divisão. 
Nelas aparecem duas quantidades: o dividendo e o divisor. Estes representam tanto a divisão 
como o resultado dessa divisão. Por exemplo: 3 chocolates divididos para 5 crianças, a 

representação 
5
3  indica tanto a divisão, 3 divido por 5, como a quantidade que cada criança irá 

receber 
5
3 . 

Nossa pesquisa esteve fundamentada também nos estudos de Shulman (1986), Ball, 
Thames e Phelps (2008) e Serrazina (1999, 2010), por meio dos quais foi possível realizar a 
análise das questões relativas à formação de professores, reflexões sobre a prática pedagógica e 
conhecimento profissional docente. 

Ball et al (2008), ao ampliarem as Categorias de Conhecimento para o Ensino instituídas 
por Shulman (1986), estudaram a prática docente e, com base nele, criaram a Teoria do 
Conhecimento para o Ensino da Matemática (MTK). De acordo com essa Teoria, alguns 
domínios são necessários para o ensino de Matemática: o Conhecimento do Conteúdo da 
Disciplina (comum e especializado) e o Conhecimento Pedagógico do Conteúdo Matemático 
que, segundo os autores se subdividem em Conhecimento do Conteúdo e do Estudante, 
Conhecimento do Conteúdo e do Ensino e, finalmente, Conhecimento Curricular do Conteúdo. 

Considerando nossa temática de investigação: frações e as categorias de Ball, 
apresentamos uma interpretação nossa de alguns tipos de conhecimentos propostos por Ball et al 
(2008) para as frações: 

O conhecimento do conteúdo comum, descrito pelos autores, refere-se ao conhecimento 
matemático relativo à fração que todos deveriam ter, fossem ou não professores. Nesse sentido, 
consideramos, por exemplo, que o professor deve compreender o significado da representação 
fracionária, reconhecer outras formas de representar esses números, além de operar com eles e 
conhecer suas propriedades. 
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Dentre os conhecimentos considerados por Ball et al (2008) como os necessários para o 
ensino das frações podemos citar a compreensão, advindas da experiência, de quais são os erros 
comuns cometidos pelos estudantes e quais estratégias de ensino poderiam ser propostas a eles. 
Nesse sentido, o professor pode perceber, por exemplo, que um procedimento equivocado dos 
alunos para efetuar a adição de frações é adicionar numeradores e denominadores. Sabendo que 
os estudantes trazem do seu conhecimento intuitivo a ideia de metade, depois de identificar tal 
equívoco, o professor pode propor que eles efetuem a operação 

2
1

2
1  e que comparem o 

resultado. Possivelmente os estudantes utilizarão o mesmo raciocínio e encontrarão 
4
2 . 

Acreditamos que tal fato, possivelmente, os desestabilizaria, pois os estudantes sabem, mesmo 
que informalmente, que duas metades formam um inteiro ou 

2
1

2
1 = 1. 

Nesta comunicação, apresentamos apenas alguns exemplos, mas chamamos a atenção 
para o fato de que consideramos assim como Ball et al ser relevante que se investigue 
profundamente os conhecimentos envolvidos no ato de ensinar,é necessário que compreendamos 
mais profundamente o que os professores fazem quando ensinam. Procuramos, neste estudo 
olhar um pouco mais para o ensino das frações. 

A investigação 
Como mencionamos anteriormente, muitos estudos que antecederam o nosso apontam que, 

em geral, o significado parte-todo é o único explorado pelos professores em situação de ensino 
(Campos et al., 1995; Nunes e Bryant, 1997; Garcia Silva, 2007 dentre outros). Essas 
investigações indicam que o ensino baseado apenas nesse significado não é suficiente para a 
compreensão do conceito de fração, uma vez que na prática o procedimento parte-todo 
normalmente apoia-se apenas no “procedimento de dupla contagem” (NUNES et al. 1997, p. 
212-213).  Dessa forma, sugerem, da mesma forma que Vergnaud (1990), que tal ensino deva 
abordar outros significados. 

Sendo assim, reunimos pesquisadores em Educação Matemática e professores que ensinam 
Matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental do Estado de São Paulo, em um curso 
de formação que buscou refletir sobre os processos de ensino e aprendizagem da fração. Dessa 
forma, acreditávamos que seria possível ampliar os conhecimentos necessários ao ensino de 
professores participantes e investigar esses conhecimentos. 

Nossa pesquisa foi desenvolvida em três fases: a primeira constituiu-se na aplicação de 
dois questionários preliminares, por meio dos quais pretendíamos analisar quais eram os 
conhecimentos que as professoras possuíam acerca do tema em estudo. A análise desses 
instrumentos possibilitou o planejamento e desenvolvimento da segunda fase que foi destinada à 
intervenção, definida como processo formativo. Por fim, a terceira foi reservada às entrevistas e 
observações em sala de aula, com o objetivo de identificar implicações do processo formativo na 
prática pedagógica das três professoras, sujeitos da pesquisa. 

Neste artigo apresentaremos os resultados observados na terceira fase do estudo. Antes, 
porém, para melhor compreensão do leitor, exporemos, de maneira breve, alguns resultados 
observados das duas primeiras fases. 
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O Processo Formativo 
Conforme descrito anteriormente, tomando como base o referencial teórico adotado neste 

estudo, alguns saberes são necessários ao professor para o ensino de Matemática: Conhecimento 
do Conteúdo da Disciplina e Conhecimento Pedagógico do Conteúdo Matemático (Ball et al, 
2008). 

A análise das informações colhidas na fase preliminar nos fez concluir que as professoras 
não experienciaram, na sua formação inicial e em cursos de formação continuada, situações que 
lhes permitissem refletir sobre os processos de ensino e aprendizagem das frações. Aquela seria a 
primeira oportunidade das professoras de participar de um curso de formação sobre essa 
temática. A análise das informações apresentadas no questionário inicial nos permitiu concluir 
também que: a situação parte-todo era a única trabalhada pelo grupo em situação de ensino; de 
maneira geral, elas representavam corretamente as frações em situações parte-todo, porém não as 
reconheciam como um quociente e apresentavam dificuldades com os invariantes: ordem, 
equivalência e conservação da unidade de referência. 

Em relação ao processo formativo, podemos afirmar que este ofereceu aos sujeitos deste 
estudo a oportunidade de vivenciar propostas diferenciadas de ensino sobre as frações. Durante 
as sessões de formação, as professoras puderam discutir sobre a Sequência de tarefas criada por 
Nunes et al (2009) como possibilidade para introduzir o ensino das frações a partir do significado 
quociente, bem como vivenciar outras atividades5 que lhes possibilitaram refletir sobre os 
invariantes ordem, equivalência e conservação da unidade de referência, cuja compreensão é 
fundamental para a construção do conceito de fração. 

As reflexões, nessa fase do estudo, foram voltadas para o levantamento de hipóteses 
relativas ao pensamento do aluno e seus esquemas de resolução e à proposição de 
encaminhamentos de estratégias didáticas que viessem contribuir para a compreensão de ideias 
importantes na construção do conceito de fração. 

Ao final dessa fase, analisando os depoimentos dos professores durante a sua participação 
nas sessões de formação pudemos observar que ela proporcionou melhorias tanto no que se 
refere à compreensão do tema em estudo quanto à possibilidade de aprimoramento da prática 
docente. Para buscar mais evidencias sobre tais conclusões, entrevistamos três professoras sobre 
o planejamento de uma aula introdutória de frações que se constituiu como a terceira fase do 
nosso estudo. Dessa forma, a seguir apresentamos os resultados dessa fase. 

Resultados: sobre a prática pedagógica das professoras 
Decorridos um ano do processo formativo, realizamos entrevistas com os sujeitos desse 

estudo e assistimos à aula que eles haviam preparado para introduzirem o ensino de frações com 
seus alunos. Dessa forma, foi possível perceber implicações da formação na prática pedagógica. 
Vale ressaltar, que as três professoras investigadas optaram por introduzir fração por meio da 
exploração do livro de literatura infantil “O pirulito do pato”6 de autoria de Machado (2003). 

                                                 
5 Na formação propomos a vivência de atividades com a literatura infantil “O pirulito do pato” – livro do 
Nilson José Machado – para trabalhar o significado parte-todo. Além disso, fizemos uso do Tangram e a 
leitura e discussão de estudos que abordam questões relacionadas ao conceito de fração.  
6 Trata-se de um livro de literatura infantil que descreve a história de dois patinhos que ganham um 
pirulito da mãe e têm que dividi-lo de forma diferente na medida em que chegam seus amiguinhos.  
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Para melhor compreensão do leitor sobre a análise dessa fase da investigação, achamos 
importante descrever um pouco o que pudemos observar: 

De princípio, um fator que consideramos importante de ser evidenciado é que, de maneira 
geral, as três professoras deram início à aula utilizando-se das mesmas estratégias: apresentação 
da história em Power Point, seguida da leitura interpretativa. 

Passado esse primeiro momento, as Professoras Ana e Renata convidaram os alunos a 
interpretarem a história da divisão do pirulito. Para tanto, ofereceram papel com desenhos 
representando as partes em que o pirulito havia sido dividido e tesoura para que eles fizessem o 
recorte das partes de acordo com o contado na história, conforme retratam imagens a seguir:  

 
Figura 1: Imagens vídeo: alunos realizando atividade sugerida pela Professora Ana 

Na Sequência as professoras propuseram o ensino do tema em questão, fração. Um aspecto 
nos chamou a atenção. Pois percebemos que as três professoras, conseguiram reunir as ideias 
contidas nos significados parte-todo (esse era o significado trabalhado na história) e quociente. 
Observemos como isso ocorreu a partir do ensino na descrição a seguir:  

“Existe uma coisa que se chama fração. Dá para a gente mostrar essa divisão do pirulito 
com números agora. A gente fez com papel e agora a gente vai fazer com números. Então olha 
só: quantos pirulitos tinham?” (Professora Ana). 

Nesse momento as crianças respondem que havia um pirulito. Nesse sentido, a professora 
segue o ensino, fazendo o registro na lousa: 

“Um pirulito. Então olha: o número 1 [apontando para o registro que ela fez na lousa] [...] 
esse tracinho que a prô vai colocar aqui olha, ele significa dividido [apontando mais uma vez 
para o registro feito na lousa] (Professora Ana). 

Dessa forma inicia a leitura, apontando para os registros contidos na lousa “Então olha: um 
pirulito dividido...” (Professora Ana), conforme imagens a seguir: 

 
Figura 2: Imagem vídeo 1: Ensino desenvolvido pela Professora Ana7 

                                                 
7 As imagens apresentadas neste artigo foram autorizadas pela professora conforme TCLE. 
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A professora dá continuidade reforçando a pergunta: “um pirulito dividido para quantos 
patinhos?” (Professora Ana). 

Quando as crianças respondem, a professora registra o algarismo dois, concluindo a 

representação da fração 
2
1 . Em seguida, faz a leitura da representação fracionária, como mostra 

a imagem a seguir: 

 
Figura 3: Imagem vídeo 2: Ensino desenvolvido pela Professora Ana 

Feito o registro da primeira quantidade fracionária, a professora segue problematizando, 
fazendo o registro de novas frações. Vejamos alguns trechos de como ela prosseguiu no ensino: 

[...] se eu fosse dividir um pirulito para quatro crianças, como que eu iria colocar aqui? 
[referindo-se à forma de como fazer o registro da fração] Eu tenho um pirulito, como que eu 
mostro aqui em números?[...] Olha um pirulito [referindo-se ao registro que fez na lousa] 
[...] como que é o dividido? [referindo-se ao registro do traço que indica divisão] (Professora 
Ana). 

 [...] em cima eu coloco o número de quê? De patinhos ou de pirulito? [e faz o registro na 
lousa] [...] E isso aqui? O quê que é esse traço? O que significa ele? [...] Então é o número de 
pirulito dividido por... [referindo-se ao registro da fração 

4
1 ] (Professora Ana). 

Vale ressaltar, que a todo instante ela reforça a divisão do pirulito em partes iguais (ideia 
do parte-todo). Após registrar a representação de diferentes frações, a professora faz a ilustração 
com desenhos (ideia do parte-todo), como podemos observar na imagem a seguir: 

 
Figura 4: Imagem vídeo 3: Ensino desenvolvido pela Professora Ana 

Estratégia de ensino semelhante foi observada nas aulas das professoras Renata e Marcela. 
A professora Marcela, por exemplo, durante o ensino, faz alguns questionamentos às crianças: 
“[...] como é que eu escrevo um inteiro dividido em dois? [...] se for dividido em três? [...] 
dividido em quatro? [...] divido em cinco? Em seis? Se dividido em sete? E em dez?” (Professora 
Marcela). 

A Professora Renata, antes de iniciar o registro das quantidades fracionárias que 
apareciam na história, fez junto com as crianças o recorte do que representava cada parte (ideia 
de parte-todo).  
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Figura 5: Imagens vídeo: Alunos realizando atividade sugerida pela Professora Renata 

Em seguida, iniciou o registro. Vejamos trechos do ensino:  
[...] e como que eu represento aqui? Um pirulito dividido por três? Como é que eu faço? 
Como é que eu ponho? [referindo-se à forma de como escrever a representação da fração] 
(Professora Renata). 

As crianças responderam que ela deveria escrever o algarismo um (1), e indicar a divisão 
com um traço abaixo do algarismo. A professora então questiona: “Ah! Se eu colocar esse risco 
assim, significa que é dividir? (Professora Renata). As crianças confirmam. 

Dessa forma, ela inicia o registro na lousa, sempre dialogando com os alunos: “Este um 
aqui em cima significa que eu tenho um pirulito. Aqui significa o quê? Esse risco. Esse risco 
significa o quê? [...] Um pirulito dividido por... dois” (Professora Renata), conforme ilustram 
imagens a seguir: 

 
Figura 6: Imagens vídeo 1: Ensino desenvolvido pela Professora Renata 

A professora dá continuidade ao ensino, exemplificando a divisão do pirulito entre as 
crianças, de modo a fazer a representação de várias frações. Um ponto interessante, observado na 
aula da Professora Renata e que não foi explorado nas aulas das demais professoras é que ela 
iniciou o ensino sobre a equivalência entre as quantidades fracionárias, uma vez que durante a 
construção das representações fracionárias, chamou a atenção dos alunos para a correspondência 
existente entre as partes que representavam terços e sextos do pirulito de maneira que eles 
puderam perceber que um terço representa o mesmo que as duas partes de um sexto: 

“[...] então foi um sexto. Significa que tanto o Mateus como a Sabrina receberam um sexto 
do pirulito [...] essas duas partes juntas é uma parte dessa? [referindo aos pedaços de sextos e 
terços]” (Professora Renata). 

As imagens a seguir ilustram esse momento do ensino: 
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Figura 7: Imagens vídeo 2: Ensino desenvolvido pela Professora Renata 

Discussão dos Resultados 
Frente às informações produzidas ao longo da investigação, podemos afirmar dois aspectos 

que consideramos importantes confirmando o que já descrevemos anteriormente. O primeiro 
aspecto a ser discutido se refere ao fato de que, anterior à formação, assim como apontam 
pesquisas de Garcia Silva (2007), Monteiro Cervantes (2011), dentre outras as professoras, 
sujeitos deste estudo, também apresentavam conhecimento limitado sobre frações, pois 
trabalhavam apenas com o significado parte-todo, desconheciam os demais significados e 
também se utilizavam apenas das ideias de partição na resolução de qualquer situação. 

O segundo aspecto é que com a formação, elas superaram dificuldades, ampliaram seus 
conhecimentos. Em entrevista, a professora Renata comentou que considerava um aspecto 
positivo da formação “[...] compreender o que significava parte-todo, quociente e razão, pois eu 
nunca havia aprendido e agora eu percebo claramente o que significa cada um deles.” 
(Professora Renata). 

Ao analisar o observado nas aulas, pudemos perceber que, de maneira geral, as professoras 
introduziram a fração por meio de uma situação parte-todo, mas diferentemente do que ocorria 
antes da participação no processo formativo, acrescentaram à apresentação da representação 
fracionária a utilização da linguagem do significado quociente. Nesse sentindo, podemos afirmar 
que houve, para esse grupo de professoras, a preocupação em relacionar os conhecimentos das 
ideias contidas em um significado e no outro.  

Dessa forma, acreditamos que o ensino do conceito de frações por meio da abordagem dos 
diferentes significados foi possível a partir da reflexão sobre a prática que, por sua vez também 
favoreceu a ampliação do conhecimento profissional docente. Tais dados corroboram com a base 
teórica adotada na análise do nosso trabalho de pesquisa, os conhecimentos cuja combinação do 
domínio do conteúdo matemático com a compreensão de questões relacionadas ao ensino de tal 
conteúdo, nesse caso, sobre os diferentes significados da fração e seus invariantes, é fundamental 
para a eficácia no ensino da Matemática (Ball et al, 2008; Shulman, 1986). 

Podemos afirmar também que alguns conhecimentos como Conhecimento de Conteúdo e 
de Ensino (capacidade de relacionar diferentes significados e elaborar estratégias de intervenção) 
foram adquiridos pelas professoras no decorrer da formação. Porém, acreditamos que o 
conhecimento profissional das professoras será ampliado ao longo do tempo à medida que elas, 
no contexto de outras formações, dialoguem com diferentes experiências vivenciadas “no 
contexto das escolas em que leciona e com as turmas que vai encontrando.” (Serrazina, 2013, p. 
79). 
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Considerações Finais 
As evidências aqui descritas foram percebidas quando analisamos as implicações da 

formação reveladas no trabalho desenvolvido pelos sujeitos deste estudo em sala de aula um ano 
após a intervenção. Foi possível perceber, analisando as atividades desenvolvidas pelas três 
professoras, que elas relacionaram as ideias presentes nos dois significados da fração que foram 
abordados na formação.  

Sendo assim, a partir da análise da observação dessa atividade, pudemos concluir que, de 
maneira geral, houve modificações no modo de abordar o conteúdo, pois as professoras partiram 
de uma atividade com o significado parte-todo, porém, percebemos que no desenvolvimento da 
aula, durante as discussões com os alunos, que todas elas exploraram ideias contidas no 
significado quociente, estabelecendo relações importantes sobre ideias contidas nos dois 
significados discutidos na formação.  

Todavia, vale ressaltar que, considerando o tempo destinado para a investigação, neste 
estudo observamos somente a aula introdutória do tema frações. Consideramos ser importante 
que outras pesquisas estabeleçam relações entre a formação e a prática docente analisando o 
planejamento e todas as aulas destinadas ao ensino dessa temática. Além disso, poderia ser 
realizadas entrevistas a fim de discutir o observado em sala. 
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Resumo
Este artigo apresenta resultados parciais de uma pesquisa que tem por objetivo
investigar os cursos de formação de professores de Matemática do Estado do
Maranhão, no que se refere à formação de uma postura investigativa do licenciando
em Matemática. A investigação se insere em uma perspectiva qualitativa sendo
utilizados como instrumentos de coleta de dados questionários, entrevistas semi-
estruturadas, análise documental. Participam da investigação licenciandos em
Matemática, professores formadores, coordenadores de curso, bem como é realizada
análise em um conjunto de documentos pertencentes ao meio acadêmico.
Apresentam-se, aqui, resultados do processo de investigação, a partir da análise dos
Projetos Pedagógicos dos cursos investigados, aplicação de questionários junto aos
acadêmicos de Matemática e da realização de entrevistas com coordenadores.
Resultados de análises parciais destacam que a prática de investigação é apontada nos
Projetos Pedagógicos como desejável, porém pode estar ocorrendo restrita à
realização do Trabalho de Conclusão de Curso.
Palavras chave: formação inicial em Matemática, postura investigativa, investigações
em sala de aula, professores de Matemática, prática pedagógica em Matemática.

Introdução
Reflexões em torno do processo de formação de professores de Matemática conduzem ao

entendimento de que os cursos de Licenciatura em Matemática devem formar profissionais com
sólidos conhecimentos matemáticos e pedagógicos, aptos a enfrentar as complexas relações que
se estabelecem nas salas de aula. Nesse sentido, entende-se que a pesquisa pode se constituir em
um caminho para a vivência, pelos licenciandos, de diferentes contextos educativos e o
planejamento de interferências apropriadas na educação básica, bem como provocar a reflexão
em torno de focos específicos, influenciando o movimento de ação-reflexão-ação. Pode, também,
favorecer a reflexão sobre a ação educativa de modo geral, articulação entre a teoria e a prática e
uma oportunidade para as instituições de ensino superior promover a indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão.

Gonçalves (2006) considera a formação do professor um problema político e pedagógico,
apontando que os formadores de professores devem ter a clareza do que seja formar o futuro
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profissional professor, assumindo, o mais próximo possível, o que o mesmo terá que enfrentar
como docente, mantendo um olhar prospectivo para suas futuras ações enquanto professor.
Concordando com o autor, aponta-se a pesquisa como possibilidade para a aproximação do
licenciando, desde o início do seu processo de formação inicial, dos contextos educativos onde
irá atuar. Assim, alicerçado em processos investigativos, o licenciando pode produzir um
conjunto de conhecimentos teóricos, práticos e experienciais que o levem a uma significativa
compreensão dos fatores que envolvem o processo educativo.

Sobre a pesquisa, concorda-se com Freire quando, deixando clara sua concepção de
investigação intrínseca à atividade docente, aponta que:

Ensinar exige pesquisa. Não há ensino sem pesquisa. Esses que-fazeres se encontram um no
corpo do outro. Enquanto ensino contínuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco,
porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando,
intervenho intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e
comunicar ou anunciar a novidade (Freire, 2009, p.29).

Assim, no âmbito da investigação que está sendo desenvolvida, e que aqui será
apresentada, apontam-se as questões que tem norteado as ações de pesquisa, todas focadas nos
Cursos de Licenciatura em Matemática do Estado do Maranhão: Como a postura investigativa do
licenciando em Matemática tem se constituído ao longo dos cursos de formação inicial? Quais
atividades estão propostas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura em Matemática
que contemple a prática investigativa como experiência formativa? Como pode ser desenvolvida
a postura investigativa durante a formação inicial do professor de Matemática no Estado do
Maranhão?

Buscando responder a essas questões, e até mesmo produzir outras, a pesquisa em curso
tem por objetivo geral investigar os cursos de formação de professores de Matemática do Estado
do Maranhão no que se refere à formação de uma postura investigativa do licenciando em
Matemática. Destaca-se que, neste artigo, resultados referentes à parte da pesquisa que buscou
identificar, a partir da análise de Projetos Pedagógicos, questionários aplicados a licenciandos e
entrevistas com coordenadores de curso de Cursos de Licenciatura ofertados no Maranhão, a
presença de práticas investigativas nas atividades curriculares dos mesmos.

A investigação na formação docente
A proposta de Diretrizes para a Formação de Professores para a Educação Básica (Brasil,

2001, 2002) procura atender as orientações oriundas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN) (Brasil, 1996), assim como das Diretrizes Curriculares Nacionais para todos
os níveis de ensino e suas modalidades e as recomendações constantes nos Parâmetros e
Referenciais Curriculares.

Os documentos oficiais que norteiam a elaboração dos Projetos Pedagógicos dos cursos de
formação de professores preconizam as competências que devem integrar o perfil profissional do
futuro professor ao concluir a formação inicial, destacando que para atuar com profissionalismo
o professor deverá ter domínio dos conhecimentos específicos, a compreensão das questões mais
amplas que envolvem a prática educativa e autonomia para agir com responsabilidade.

Para que ocorra o atendimento a essas orientações é destacado que os cursos devem
promover, no desenvolvimento das atividades de formação, a articulação entre teoria e prática
mediadas pelo processo de reflexão. A pesquisa, considerada elemento essencial na formação
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profissional do professor, aparece também com foco no processo de ensino e aprendizagem uma
vez que “[...] é papel do professor da educação básica desenvolver junto aos seus futuros alunos
postura investigativa. Assim, a pesquisa constitui um instrumento de ensino e um conteúdo de
aprendizagem na formação” (Brasil, 2001, p. 36). Questiona-se, neste contexto, como pode o
professor, futuramente, desenvolver junto a seus alunos uma postura investigativa, sem, ele
próprio a vivenciar em seu processo de formação.

Uma ênfase significativa na inclusão de práticas investigativas na educação já se
manifestava na Lei de Diretrizes e Bases da educação LDB 9394/96 (Brasil, 1996), a qual, no
seu artigo 43 estabelece que a educação superior tenha por finalidade:

• I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
reflexivo;

• III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento
da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o
entendimento do homem e do meio em que vive.
Assim, os documentos em destaque possuem fundamentação que visa nortear um fazer

docente, que atenda e dê respostas aos anseios da sociedade, preparando o futuro professor para
enfrentar a diversidade das situações inerentes ao seu oficio. Um desses fundamentos é a ideia de
formação de um professor reflexivo e investigador, objeto de estudo desse trabalho, presente na
resolução CNE/CP 1/2002, Art. 2º (Brasil, 2002), a qual se refere à orientação de formação para
a atividade docente, destacando expressamente “[...] o aprimoramento em práticas investigativas
[...]”. Já o Parecer CNE/CP nº 9/2001, aponta que a valorização da pesquisa dará sustentação
teórico-prática para o desenvolvimento de competências referentes ao processo de investigação
por meio de ações como “Sistematizar e socializar a reflexão sobre a prática docente,
investigando o contexto educativo e analisando a própria prática profissional; utilizar resultados
de pesquisa para o aprimoramento de sua prática profissional” (Brasil, 2001, p. 3), bem como
“[...] contribuir para a realização de projetos coletivos dentro da escola básica” (p. 4).

Concordando com as orientações expressas nos documentos, entende-se que oportunizar
aos professores, em processo de formação inicial, o desenvolvimento de uma postura
investigativa abre possibilidades para que os mesmos passem a produzir e ressignificar saberes
que fazem parte, principalmente, da sua prática profissional tendo como foco a aprendizagem
dos educandos, o que contribui, também, para o seu desenvolvimento profissional.

Formação do professor de Matemática e o desenvolvimento da postura investigativa
Pereira (2000) pondera que mudanças educativas efetuadas no cenário internacional, a

partir dos anos 80, tiveram influência decisiva no campo educacional brasileiro, em particular, na
formação de professores. Segundo o autor, “[...] privilegia-se hoje, a formação do professor-
pesquisador, ou seja, ressalta-se a importância da formação do profissional reflexivo, aquele que
pensa-na-ação, cuja atividade profissional se alia à atividade de pesquisa” (2000, p. 41).

Considera-se que as questões relativas a práxis dos professores de Matemática devem ser
pautadas por discussões e reflexões que objetivem a formação de um profissional crítico,
criativo, reflexivo e autônomo, com capacidade para enfrentar os desafios educacionais
decorrentes das transformações sociais e tecnológicas atuais. Nessa perspectiva, entende-se que o
desenvolvimento da competência investigativa tem muito a contribuir para a formação de
professores que atendam a essas características, devendo fazer parte da mesma.
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Ao ingressarem no mercado de trabalho, os licenciados encontram situações a serem
resolvidas que, muitas vezes, estão distantes da realidade vivenciada nos cursos de formação, em
virtude de uma possível relação inadequada entre a teoria e prática. Assim, o espaço da formação
inicial deve ser rico em oportunidades para que o estudante, futuro professor, desenvolva as
competências necessárias para o enfrentamento dos desafios que a prática apresenta.

Pires (2000) destaca que existem várias formas de ação de um professor para que seus
alunos obtenham sucesso em suas aprendizagens, considerando que para tal o mesmo precisa ter
desenvolvido durante sua formação, competências profissionais “[...] construídas
processualmente, com práticas de ação/reflexão/ação numa dinâmica dialética e continua que
transforma prática em conhecimento e vice-versa” (Pires, 2000, p. 13).

Essas idéias encontram respaldo no posicionamento de Fiorentini, Souza Jr. e Melo quando
destacam:

A formação inicial dos professores não pode continuar dicotomizando teoria e prática,
pesquisa e ensino e conteúdo específico e pedagógico. Aquilo que outrora era considerado
apenas como ponte entre a formação específica e a pedagógica deve ser, na verdade
considerado como o eixo principal da formação profissional do professor. Este eixo,
portanto, é aquele que articula a teoria e a prática do ensino e promove atividades que
contribuem para a formação do professor-pesquisador numa perspectiva de formação
continua. A pesquisa e a reflexão podem contribuir enormemente para isso se estas
acontecem ao longo de todo curso de formação (1998, p.332).

Trata-se, portanto, de formar um profissional com disposição para investigar, pois segundo
Cochran Smith e Lytle (1999), a partir de uma postura investigativa os professores questionam
suas práticas, procuram perguntas significativas e resolvem problemas.

O desenvolvimento da postura investigativa como elemento essencial na formação do
professor encontra respaldo na concepção assumida, também, por Demo, quando destaca:

A educação pela pesquisa se demonstra nas mudanças didáticas que o professor assume e
sempre renova em particular frente ao fracasso escolar. [...] saber pesquisar saídas sempre
mais adequadas para os desafios assumindo o fracasso dos alunos como problema
eminentemente próprio do professor. (1998, pp. 46-48).

O autor destaca, também, o educar pela pesquisa, com base no questionamento construtivo
que tem como consequência o incentivo a participação do aluno no processo de aprender, através
do desenvolvimento de projetos educativos e trabalhos de pesquisa em sala de aula. Trata-se,
então, de tomar a investigação no âmbito da própria sala de aula da educação básica, pois, para o
autor, o aprender nega procedimentos manipulativos, o ensino através do copiado para copiar,
privilegiando o saber pensar e o aprender a aprender. Ao professor cabe criar um ambiente
produtivo, para estimular a aprendizagem individualizada e coletiva, levando o aluno a fazer
questionamentos e formular argumentos.

Nesse contexto considera-se fundamental o desenvolvimento de uma postura investigativa
para que o futuro professor tenha a oportunidade de vivenciar, na sua formação, pesquisas que,
aliadas à vivência de situações da realidade educacional, proporcionadas nos cursos de
licenciaturas por estágios e práticas, fornecem ao licenciando materiais sobre os quais terá que
refletir e agir fechando um ciclo de reflexão-ação-reflexão. Assim, a investigação também
poderá encontrar espaço nas salas de aula de Matemática da educação básica, junto aos
estudantes, como caminho para o desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos.
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As idéias em destaque apontam para duas visões ou entendimentos da pesquisa no processo
educativo: por um lado a pesquisa como caminho para a formação de um professor crítico,
reflexivo e autônomo investigando a própria prática como caminho para seu desenvolvimento
profissional e por outro, a pesquisa presente nas salas de aula da educação básica como
possibilidade de desenvolvimento de conhecimentos específicos, objetivando, também,
desenvolver, nesses estudantes, o senso crítico e a autonomia. Tem-se o entendimento que são
aspectos intimamente relacionados que para se efetivarem necessitam estar presentes nos cursos
de formação de professores.

No que segue são destacados os aspectos metodológicos que têm norteado a investigação,
bem como resultados já produzidos.

Aspectos metodológicos
A investigação aqui apresentada busca produzir conhecimento acerca da possível formação

de uma postura investigativa do licenciando em Matemática do Estado do Maranhão. Destaca-se
que no Maranhão a formação de professores de Matemática ocorre somente em Instituições de
Ensino Superior públicas. Por conseguinte, estão sendo investigados os cursos ministrados pela
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e
pelo Instituto Federal de Educação Tecnológica (IFMA), todos na modalidade presencial. Essas
Instituições mantêm campi na capital (São Luís) e no interior do Estado (Caxias e Balsas). A
Figura 1 destaca as cidades do Estado do Maranhão, localizado na Região Nordeste do Brasil,
onde a investigação está sendo realizada.

Figura 1. Localização das Instituições investigada
Fonte. http://maps.google.com.br/
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Nas Instituições a investigação tem como interlocutores estudantes (em número de setenta
e nove), professores formadores (em número de oito) e coordenadores de curso (em número de
três), os quais responderam instrumentos de investigação (questionários e entrevistas). Também
está sendo foco de análise os Projetos Pedagógicos dos cursos investigados.

Considerando que o universo da pesquisa apresenta certo grau de complexidade, uma vez
que envolve acadêmicos, professores formadores e gestores, optou-se por uma metodologia de
investigação de base qualitativa. Segundo Chizzotti (2006), a pesquisa qualitativa tem como
características básicas, as partilhas e interações que se estabelecem entre as pessoas, fatos e
objetos relacionados com a investigação. Cabe ao pesquisador, a habilidade de saber extrair e
interpretar desse convívio, os significados que são pertinentes ao trabalho que está
desenvolvendo.

No que segue apresentam-se resultados parciais da investigação em andamento os quais se
referem a uma análise nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, a aplicação de questionário junto
aos acadêmicos e entrevistas com Coordenadores de Curso. Tanto a análise dos Projetos
Pedagógicos quanto a análise das manifestações dos investigados estão sendo analisados com
base na análise textual discursiva proposta por Moraes e Galiazzi (2011). De acordo com os
autores a análise textual discursiva é uma abordagem de análise de dados que transita entre duas
formas de análise da pesquisa qualitativa: a análise de conteúdo e a análise de discurso.
Destacam, ainda, que a análise textual discursiva é descrita como um processo que se inicia com
uma unitarização em que os textos são separados em unidades de significado, as quais podem
gerar outros conjuntos de unidades oriundas da interlocução empírica, da interlocução teórica e
das interpretações feitas pelo pesquisador. Depois da realização desta unitarização, passa-se a
fazer a articulação de significados semelhantes, em um processo denominado de categorização
reunindo-se unidades de significado semelhantes, o que pode gerar vários níveis de categorias de
análise. O pesquisador deve, então, fazer um movimento de interpretação e produção de
argumentos o que vai gerar meta-textos analíticos que irão compor os textos interpretativos
(Moraes; Galiazzi, 2011).

Resultados e Discussão
Ao analisar dos Projetos Pedagógicos dos cursos em estudo buscou-se identificar o perfil

estabelecido para o licenciando, assim como o conjunto de competências e habilidades a serem
desenvolvidos ao longo do processo de formação no que se refere, particularmente, a aspectos
ligados a pesquisa e/ou investigação. Buscou-se, também, identificar espaços (no âmbito dos
componentes curriculares) onde a pesquisa estivesse presente.

Com relação ao perfil dos licenciandos, os projetos analisados apontam perfis focados na
futura atuação na docência (como era esperado), percebidos a partir de colocações como:

“Deverá estar apto para atuar na educação básica, baseado numa sólida formação de
conteúdos matemáticos e pedagógico-científicos.”, “Profissional apto para atuar no
magistério da Educação Básica, docência ou gestão do trabalho educativo [...], “Deverá ter
visão do papel de educador [...]”.

Já com relação a aspectos relacionados à pesquisa como uma postura ou competência a ser
formada, somente dois, dos três perfis analisados, fazem menção quando destacam: “Deverá
possuir uma postura investigativa em torno dos problemas educacionais e os específicos da
área de Matemática.”, “[...] participar de programas de pesquisa ligados ao processo de
ensino e de aprendizagem.”.
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Porém, quando são pontuadas competências e habilidades as quais são esperadas que o
licenciando desenvolva, os três projetos analisados destacam aspectos relacionados à
pesquisa, como, por exemplo: “Conhecer processos de investigação que possibilitem o
aperfeiçoamento da prática pedagógica.”, “Garantir um ensino de qualidade, buscando a
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”.

A análise dos projetos, na forma como estão constituídos, permitiu identificar o Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC) como o tempo e espaço destinado ao exercício de pesquisa no
âmbito dos Cursos investigados, não sendo possível identificar componentes curriculares ou
outros espaços onde o trabalho com a pesquisa se fizesse presente.

Com base na análise produzida nos Projetos Pedagógicos, questionaram-se os
Coordenadores de Curso, em entrevista, sobre quais atividades estão propostas nos Cursos e que
contemplem a prática investigativa como experiência formativa. Os Coordenadores foram
unânimes em apontar a realização do Trabalho de Conclusão como o momento em que os
acadêmicos têm a oportunidade de vivenciar a pesquisa.

Na análise da estrutura curricular dos referidos Cursos, identificou-se que, geralmente, o
TCC é elaborado nos dois últimos períodos, apontando para uma sistemática que não permite a
promoção de feedback com as escolas da Educação Básica, lócus das pesquisas, assim como
maior interação entre os licenciados para a socialização, análise e discussão de resultados.

Instigada por esses achados, prosseguiu-se a investigação aplicando questionários a 79
(setenta e nove) licenciados das Instituições pesquisadas, contemplando os 8 (oito) períodos
(semestres) da Licenciatura em Matemática. Quando questionados sobre suas experiências com
pesquisa, as respostas dos acadêmicos evidenciaram variadas visões ou entendimentos de
pesquisa, tais como: elaboração do projeto de monografia; elaboração de mini-monografia;
monitoria de disciplina; participação no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica
(PIBIC); assistiu apresentação de monografia; consulta na internet.

As respostas dos estudantes apontam desde uma visão da pesquisa no âmbito Institucional,
a partir de programas de iniciação científica (considerada pertinente), até uma visão de pesquisa
como “consulta na internet”, passando pelo entendimento que monitoria é pesquisa. A ênfase
recaiu, porém, no entendimento que a realização de uma monografia ou projeto de monografia se
constitui em pesquisa, alinhado com o apontado pelos Coordenadores.

Porém, parte dos estudantes respondeu que não tinha nenhum conhecimento ou vivência
com pesquisa, justificando: “[...] as disciplinas não abordam o assunto.”, “[...] porque na
graduação não tem pesquisa [...]”, “[...] falta oferta de bolsas para estudos [...]”, “[...] falta de
incentivo [...]”.

Quando solicitados a enumerar as habilidades que na concepção deles - os licenciandos -
devem integrar a postura investigativa do professor de Matemática, destacaram-se as seguintes:
“ser crítico”, “ter curiosidade”, “ter domínio das tecnologias da comunicação e informação”, “ser
reflexivo”, “ter planejamento”, “trabalhar em equipe”, o que evidencia que apesar de
praticamente não vivenciarem a pesquisa em sua formação, inclusive tendo dúvidas quanto ao
que seja pesquisar, têm entendimento das características de quem se propões a realizar pesquisa.

A análise produzida permitiu perceber, inicialmente, que o tratamento dispensado à
pesquisa na formação inicial do licenciado pode estar restrito ao momento da realização do
trabalho de conclusão. Entendendo-se pertinente aprofundar aspectos da investigação em
desenvolvimento, estão sendo analisados os planos de estudos de componentes curriculares onde
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potencialmente a pesquisa pode ser trabalhada, bem como entrevistados professores dos Cursos
investigados. Ainda, como a evidência maior do desenvolvimento de pesquisas é na realização
do TCC, está sendo analisado um conjunto de trabalhos buscando identificar que tipo de
pesquisas são realizadas, seus objetivos e referenciais teóricos e metodológicos.

Considerações Finais
Como a postura investigativa do licenciando em Matemática tem se constituído ao longo

dos cursos de formação inicial? Quais atividades estão propostas nos Projetos Pedagógicos dos
Cursos de Licenciatura em Matemática que contemple a prática investigativa como experiência
formativa? Como pode ser desenvolvida a postura investigativa durante a formação inicial do
professor de Matemática no Estado do Maranhão?

Resultados obtidos até o momento apontam que, no que se refere ao papel da pesquisa no
processo de formação de professores, os Projetos Pedagógicos dos cursos analisados estão
coerentes com as orientações da legislação para a formação do professor para a Educação Básica.
Porém, a efetivação da pesquisa, ao longo do Curso, que possibilite a formação e uma postura
investigativa por parte do licenciando pode não estar ocorrendo.

Buscando, ainda, um aprofundamento na questão de como as propostas dos Projetos
Pedagógicos, particularmente no que se refere à pesquisa, se efetivam na realidade dos cursos, no
momento, a investigação concentra-se na meta-análise dos TCC, pois os mesmos se
apresentaram como espaço onde o licenciando têm a oportunidade de desenvolver aspectos
relacionados à pesquisa que podem contribuir para a constituição de uma postura investigativa.

Por se entender que oportunizar aos professores em formação inicial o desenvolvimento de
uma postura investigativa abre possibilidades para que os mesmos passem a produzir e
ressignificar saberes, tendo como foco a aprendizagem dos educandos, a investigação prossegue
no sentido de produzir conhecimento que possibilite a elaboração de indicadores para a
efetivação de processos investigativos ao longo dos cursos de Matemática. Um desses
indicadores é o desenvolvimento de projetos, já desde os primeiros períodos do curso, os quais
proporcionem atividades investigativas desenvolvidas e aplicadas no âmbito escolar.
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Resumo
A formação inicial do professor de matemática é atualmente um importante objeto de estudo
em Educação Matemática. Nesse contexto, ampliam-se as pesquisas sobre o perfil do
ingressante no curso de licenciatura. Assim, realizou-se esta pesquisa exploratória com o
objetivo de identificar esse perfil em uma instituição pública federal do Distrito Federal, no
ano de 2014. Os resultados mostram alguns aspectos da trajetória escolar, os motivos da
escolha pela licenciatura, a expectativa em atuar como professor e são referência para a
(re)construção do Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura que considere a necessidade
de criar tempos e espaços para discutir e promover a formação inicial em vista de formar o
educador matemático.

Palavras chave: formação inicial de professores, perfil dos ingressantes, licenciatura em
matemática, educador matemático.

Introdução
Apresentam-se aqui resultados de uma pesquisa exploratória realizada com o objetivo de investigar

a formação inicial do professor de matemática. Inicialmente, buscou-se identificar o perfil dos
ingressantes em um curso de Licenciatura em Matemática, para, a partir desses dados, definir ações que
auxiliem na construção do Projeto Pedagógico do Curso, coerente com os referenciais de formação de
professores, presentes nos documentos governamentais e, principalmente, que considere o entendimento
sobre o que é ser educador matemático, defendido pela comunidade nacional e internacional de
educadores matemáticos. No Brasil, a realização de encontros para discutir as licenciaturas tem sido
ampliada e pesquisadores e docentes discutem processos de reformulações dos projetos de formação de
professores de matemática, atentos às resoluções do Conselho Nacional de Educação. (MUNIZ, 2009).

Alia-se à preocupação com a formação inicial, com foco no curso de licenciatura, a denúncia
expressa por documentos governamentais (INEP, 2006; MEC, 2007) e pela sociedade, da falta de
professores de matemática no Brasil, a cada novo ano escolar. Especialmente, acompanha-se a escassez
de docentes para o Ensino Médio na rede pública do Distrito Federal que convive também com o alto
índice de desistência na carreira – nos primeiros cinco anos de atuação – e com o aumento dos
afastamentos por motivos de saúde. Revelam-se, neste contexto, questões atuais relacionadas ao trabalho
docente e à própria relação entre educação e trabalho, em especial, a pauperização, precarização e
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proletarização do trabalho docente, como analisam Arroyo (1980), Oliveira e Duarte (1999), Oliveira
(2003) e Sampaio e Marin (2004) e são lançados desafios urgentes para diferentes setores da sociedade
brasileira.

Atenta a esses aspectos, a comunidade nacional e internacional de educadores matemáticos tem se
dedicado à compreensão do curso de Licenciatura como parte integrante da formação inicial e há, ainda, a
preocupação com o afastamento do licenciado da profissão professor.

Exemplificam esse movimento e contribuem para o entendimento das possibilidades e das
dificuldades vivenciadas na formação do professor que ensina matemática1, em especial, para a formação
inicial e continuada, os estudos de D’ambrósio (1993), Fiorentini (1994, 2005), Borba (2006), Ponte
(1998), Serrazina (1999), Auarek (2000), Nacarato (2005), Gatti (2009, 2011), entre outros.

Esses estudos trazem tanto a identificação do problema, quanto indicativos de possibilidades para
superá-lo, de modo a tornar a licenciatura em matemática um espaço legítimo de formação do educador
matemático. As possibilidades postas nesses estudos têm contribuído, sobremaneira, para a melhoria da
formação inicial do professor de matemática e demarcam experiências exitosas e outras em construção,
vividas em diferentes instituições, junto a públicos também diversos. Algumas podem ser conhecidas,
recriadas e/ou ampliadas e são, na maioria, divulgadas pelas sociedades, organizações e/ou grupos da área
de Educação, Educação Matemática e Psicologia da Educação Matemática, no Brasil2 e no Exterior3.

Ao considerar os resultados desses estudos, verifica-se que as experiências que tiveram êxito são
animadoras, mas há também a preocupação com as dificuldades presentes nos e para os processos de
formação inicial do professor de matemática. E, de forma geral, os estudos têm relatado como
dificuldades, ainda atuais, o modo como os cursos de licenciatura em matemática estão organizados em
termos de projeto político pedagógico/matriz curricular e como são, de fato, geridos e executados.
Observa-se que a superação do modelo de licenciatura segundo a fórmula “3 +1” ainda não ocorreu em
muitas instituições e, mesmo naquelas que já alteraram essa fórmula, os avanços são lentos, devido, entre
outros fatores, ao isolamento existente entre as diferentes áreas de conhecimento.

Estudos relacionados
Fiorentini (1994) e Duarte (2003) há algum tempo, já alertavam para a existência de projetos de

cursos ora aliados à racionalidade técnica, ora à prática. Mesmo que o Projeto Pedagógico escrito
prescreva ou adote alguns referenciais coerentes com as orientações contidas nos documentos oficiais
referentes à formação de professores e com o perfil defendido pela comunidade nacional e internacional
de educadores matemáticos, o projeto de curso vivido no dia a dia da licenciatura ainda encontra-se
impregnado por um modelo de licenciatura inadequado às demandas atuais.

Pesquisadores defendem a necessidade de estudos empíricos a partir de novos construtos teóricos
que deem conta não só da complexidade cognitiva e afetiva, como também das concepções, crenças e
atitudes dos professores/futuros professores de matemática: Curi (2005), Nacarato, Mengali e Passos
(2009), Fiorentini (2005). Ademais, outros autores constatam a urgência do desenvolvimento de pesquisas
que revelem os interesses, as expectativas, as dúvidas, a origem social e cultural, os valores – em resumo,
as condições gerais que afetam não só a opção pelo curso de licenciatura em matemática, como também a
própria vivência do processo de formação na licenciatura (Nadal & Brandalise, 2005; Passos, 2004),
incluídas nesse cenário as análises de projetos pedagógicos e matrizes curriculares; a relação entre
número de ingressantes e egressos; as razões da evasão escolar e das escolhas profissionais dos egressos.

1Termo usado por Fiorentini (2005) para se referir aos professores pedagogos e licenciados em
matemática, docentes de matemática na educação básica.
2 Para mais informações acesse, por exemplo: http://www.sbembrasil.org.br/files/v_sipem/>
3Informações podem ser obtidas em: http://www.fisem.org/www/index.php; http://xiv.ciaem-
iacme.org/index.php/xiv_ciaem/xiv_ciaem; http://www.mathunion.org/ICMI
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Fóruns regionais e nacionais de licenciatura, nos diversos estados da federação, têm sido
promovidos com regularidade pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM). Com esse
mesmo propósito, há o grupo de trabalho sobre Educação Matemática da Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Educação – ANPED (GT – 19 – Educação Matemática) que discute tanto a
formação inicial quanto a formação continuada. Aos elementos de análise desta problemática podem ser
integradas as políticas públicas de formação de professores (Muniz, 2009) e, além disso, caminha-se para
inserir também a relação entre o perfil do egresso do curso de licenciatura que assume a profissão
professor, sua atuação em sala de aula e a relação dessa atuação com os resultados obtidos pelas crianças
e jovens nas avaliações externas.

Já há muito tempo foi superada a incoerência e inadequação de culpar o professor pelos indicadores
negativos evidenciados nas referidas avaliações. Atualmente, tenta-se ampliar a discussão e considerar os
vários elementos (políticas públicas, condições de trabalho, projetos de curso/formação inicial, atuação
profissional, avaliações externas) que compõem o quadro do ensino de matemática em todos os níveis de
escolaridade: Ensino Fundamental (anos iniciais e finais), Ensino Médio e Ensino Superior. Em todos
esses níveis, evidencia-se a não aprendizagem ou a aprendizagem distante das reais necessidades do
cidadão. Assim, os resultados desses debates mostram o quanto é imprescindível compreender o perfil do
jovem e/ou adulto que busca a Licenciatura em Matemática, seja na rede pública de ensino, seja na rede
particular. É preciso encontrar respostas para questões como: quem são os ingressantes? O que esperam
da formação? O que esperam ao final da formação? Eles pretendem atuar como professores de
Matemática?

Um estudo que se tomou como referência foi o realizado por Leme (2012), cujo objetivo era
identificar o perfil de ingressantes nos cursos de licenciatura da Universidade de São Paulo (USP) em
pedagogia, física e matemática, bem como os fatores que pesam em suas decisões de se tornarem (ou não)
professores. Foi possível concluir que: para os alunos ingressantes, a licenciatura parecia ser uma das
poucas alternativas possíveis para o ingresso na universidade; 48% dos ingressantes na matemática
afirmaram não querer ser professor na educação básica ou ter duvidas quanto a ser; e a maioria relata
como fator decisivo para não optar pela docência o status da carreira na sociedade, os baixos salários e as
precárias condições de trabalho nas escolas.

Nos anos de 2008, 2009 e 2010, Moreira et al (2012) estudaram o perfil dos ingressantes nos cursos
de licenciatura em matemática, em 19 instituições de ensino superior de 10 estados brasileiros. Os autores
apresentam como resultados que o ingressante, em sua grande maioria, é jovem, solteiro, estudou na
escola pública, escolheu a licenciatura atraído mais pela matemática do que pela docência, tem renda
familiar abaixo de cinco salários mínimos, não contribui para o sustento da família e está ascendendo a
um nível de escolaridade superior ao dos pais, entre outras características.

Um estudo realizado por Bittar, Oliveira, Santos e Burigato (2012) analisou a quantidade de
ingressantes e de egressos do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul, campus de Campo Grande, no decorrer de seus trinta (30) anos de existência. Ele revelou
um dado preocupante: apenas 20% dos ingressantes concluíram o curso. Isso pode ser observado em
outras instituições, mas, às vezes por uma decisão político-acadêmica, não se toma esse dado como objeto
de investigação e como um indicador de que algo precisa ser revisto no curso de licenciatura, de modo a
considerar os dados sobre a evasão que tanto pode resultar de uma decisão pessoal em buscar algo
considerado melhor pelo sujeito individual, quanto pode resultar da crença em sua incapacidade de tornar-
se professor em uma área considerada tão difícil.

Nesse cenário, entende-se que a identificação e a análise do perfil de ingressantes nos cursos de
licenciatura em matemática são fundamentais para o desenvolvimento de políticas públicas para a
formação de professores de matemática. Diante disso, temos como objetivo, neste estudo, identificar o
perfil dos ingressantes no Curso de Licenciatura em matemática de uma instituição pública federal do
Distrito Federal, no primeiro e segundo semestre de 2014.
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Método
Participaram do estudo 53 estudantes (42 do sexo masculino e 11 do feminino), ingressantes do

curso de licenciatura em matemática da referida instituição. Foram 28 no primeiro semestre e 25 no
segundo semestre de 2014, com idades entre 17 e 48 anos, sendo o maior número entre 17 e 20 anos.

O critério de escolha do subgrupo de ingressantes no curso de licenciatura explica-se em função de
eles vivenciarem mais intensamente as dúvidas e as expectativas inerentes à transição entre a educação
básica e a formação superior. Além disso, destaca-se a possibilidade ou não do grupo se manter no curso
e/ou se estabelecer profissionalmente como professor de matemática. Entendemos que estudos posteriores
são necessários a fim de acompanhar o percurso dos ingressantes no curso, de modo a analisar o impacto
desse perfil nos processos de permanência ou não na instituição, assim como nos processos de formação.

Propusemos aos participantes um questionário contendo 16 questões, das quais 10 exigiam
respostas imediatas, reunindo informações sobre: idade, sexo, instituição em que cursou o Ensino Médio,
ano de conclusão do Ensino Médio, local de trabalho, tempo de atuação no trabalho atual, experiência
docente; e seis que buscavam o entendimento dos participantes para questionamentos como: “Por que
escolheu estudar matemática? Se não estudasse matemática, que outro curso de graduação teria
escolhido? Por quê? Cite uma experiência marcante positiva e outra negativa (se houver) no processo
ensino-aprendizagem em aula de matemática, ocorrida no Ensino Fundamental ou Médio. Justifique. Em
sua opinião, o que caracteriza uma excelente aula de matemática? Que assunto(os) de matemática você
nunca aprendeu e gostaria de aprender durante o curso de Licenciatura? Onde pretende atuar
profissionalmente ao término do curso?”

Tanto no primeiro quanto no segundo semestre, os participantes responderam ao instrumento
durante uma aula de 1h50min da disciplina de Geometria Analítica, ministrada por uma das
pesquisadoras. Eles mostraram-se receptivos ao estudo, de modo que todos os presentes entregaram o
instrumento, constituindo, assim, amostra representativa da população de ingressantes na Licenciatura em
Matemática, no ano de 2014, da referida instituição.

A análise privilegiou a interpretação dos dados fornecidos e buscou atender prioritariamente ao
objetivo do estudo quanto à identificação do perfil. Análises pormenorizadas serão conduzidas a partir dos
resultados aqui postos e serão de importância vital para e na compreensão do curso de licenciatura em
questão. Em função do diminuto número de participantes, optamos em não usar percentuais ao nos
referirmos aos participantes na apresentação dos resultados.

Apresentação dos resultados
Os dados mostram que os ingressantes são, em sua maioria, jovens e do sexo masculino. Quanto ao

local onde cursaram a Educação Básica, 22 relataram cursar seus estudos em escolas particulares do
Distrito Federal, de médio e grande porte e 31 em escolas da rede Pública de Ensino do Distrito Federal.
Observamos que a diferença entre o número de provenientes da rede pública e da privada de ensino não é
relevante e, pelas escolas particulares citadas, inferimos que o grupo revela algum poder econômico.
Quanto ao ano de conclusão do ensino médio, observamos que a maioria concluiu em 2013, um número
menor nos anos de 2012 e 2010; três ingressantes concluíram nos anos de 1994, 1996 e 1997,
respectivamente; quatro ingressantes nos anos de 2003, 2005, 2006 e 2007 respectivamente; dois
ingressantes em 2008 e três em 2009.

Quanto ao local de trabalho, alguns atuam nas forças armadas, em cargos junto ao corpo de
bombeiros e força aérea, outros em bancos e agências dos Correios, com muitos anos de atuação; outros
atuam em setores da educação como monitores, com pouquíssimo tempo de atuação e já apontaram sua
inserção nesse mercado de trabalho logo depois do ingresso no curso de licenciatura; outros deixaram o
item em branco.
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Quanto às experiências vivenciadas na Educação Básica, observamos, de um lado, que as
lembranças positivas fundamentam-se em fatores como: professor(a) coerente, ético e com habilidade
para a docência e para a avaliação; professor(a) que escuta os alunos, que dialoga e que se interessa em
observar se os alunos estão acompanhando as aulas e se apresentam dúvidas; a sensação de conseguir
notas altas e de ser aprovado; a satisfação em esclarecer dúvidas de colegas em situação de sala de aula e
em contexto extraescolar. Notamos que os ingressantes do segundo semestre deram mais ênfase às
experiências positivas e isso se relaciona diretamente ao fato deles declararem gostar de matemática (19
em 25) e desejarem atuar como docentes (24 em 25).

De outro lado, as lembranças negativas foram associadas a: posturas antiéticas dos professores,
gerando constrangimentos por meio de falas e/ou avaliações em público, o que ocasionou sentimentos de
aversão e baixa estima; quando o aluno pede a explicação e o professor se recusa a fornecê-la,
argumentando que é conteúdo do ano anterior e/ou que já explicou aquilo; quando se percebem com
dificuldades nos cursinhos e/ou universidades e imaginavam que sabiam matemática; o sentimento de
solidão na execução de exercícios mais difíceis; a falta de professores e a falta de compromisso dos
professores de matemática com as aulas e a escola.

De modo geral, a aula de matemática foi considerada excelente pelos ingressantes quando o
professor tem interesse pelos alunos; quando mostra dominar a matéria que leciona; quando realiza suas
explicações de maneira calma, destacando passo a passo o processo matemático; quando o professor
desperta o interesse dos alunos pelo conteúdo a ser abordado, quando respeita os alunos. “professor capaz
de transmitir o conhecimento sem abaixar o nível da aula”; “quando o professor não subestima o aluno”.

Observamos que as respostas falam do método adotado e da postura do professor. Quanto ao
método, dois foram amplamente citados: aqueles que associam a excelente aula à capacidade do professor
organizar o trabalho pedagógico, partindo da situação real para o conceito matemático: “gosto das aulas
que apresentam desafio no início, e com o conteúdo da aula, conseguimos resolver o desafio ao final da
aula”; e, aqueles que entendem o contrário; do conceito matemático para o exercício, não abordando de
forma clara a relação do conceito e do exercício com situações do cotidiano: “depois de uma bela teoria,
vários exercícios na lousa para os alunos praticarem, como uma competição na própria lousa”.

No que se refere à postura do professor em sala, os verbos mais usados para exprimir a ação
docente do professor foram: passar, absorver, ministrar, explicar, transmitir, despertar, vincular,
demonstrar; O uso de muitos exercícios foi pontuado pela maioria como um indicativo importante de
excelência para a aula.

Sobre o assunto do que em Matemática nunca aprenderam e gostariam de aprender, citaram, em
maior número, componentes curriculares do ensino médio, como: Trigonometria “já estudei, esqueci e vi
que faz muita falta”; Logaritmo e Análise combinatória. Em menor número relataram que gostariam de
aprender geometria, “Nunca vi geometria na escola”; somente dois ingressantes fizeram referência a
componentes curriculares do ensino superior, como análise.

Os dados mostram que a motivação da escolha pelo Curso de Licenciatura em Matemática
centraliza-se em três fatores, a saber: em maior número, a dificuldade de ingresso em outro curso; a
possibilidade de cursar disciplinas que serão aproveitadas quando do ingresso no curso desejado; o fato
do curso de licenciatura em matemática ter um conjunto de disciplinas que são base para a realização de
concursos públicos em bancos e outros setores ligados a finanças e controladoria; em menor número, a
perspectiva da docência, em escolas particulares de educação básica, faculdades particulares,
universidades públicas e, em baixíssimo número, em escolas públicas de Educação Básica.

Em relação ao questionamento: se não cursassem licenciatura, qual a outra opção, as respostas se
alinham ao que já foi posto anteriormente, destacando entre os respondentes a opção pelas engenharias
(física, mecatrônica, civil, elétrica, redes e de produção); em menor número cursos como: contabilidade,
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estatística, física e administração; por fim, citados por apenas um respondente, estão os cursos de:
sociologia, educação física, história, nutrição e odontologia.

A respeito do futuro profissional, ao término do curso de licenciatura, a maioria declara que não
tem intenção de ser professor e destaca como perspectiva de atuação profissional setores do governo
relacionados à segurança e às finanças, entre outros; e afirmam o desejo de tornar-se concursado. Entre o
grupo que declara ter interesse em ser professor, observamos que escolas particulares, cursinhos,
faculdade particular e universidade pública são apontadas como meta; destaca-se que dos ingressantes no
segundo semestre, entre os 25, 15 pretendem ser professor; e 12 ingressantes (3 do primeiro semestre e 9
do segundo semestre) relatam que pretendem atuar como professores da rede pública, destacando os
ensinos fundamental e médio como futuro local de trabalho.

Considerações e indicativos para a formação inicial
Ao assumir que o curso de licenciatura em matemática é o espaço e tempo de formação inicial do

professor de matemática, torna-se necessário que ele seja estudado pelos pesquisadores que se interessam
em formar o educador matemático, com um perfil coerente com o que se espera de um educador
matemático em termos de conceitos, metodologias, atitudes, crenças. Um educador matemático que
realmente acredite na matemática como fundamental na formação para cidadania.

Os dados apresentados neste estudo mostram situação divergente quanto a expectativa pela
docência. Enquanto essa expectativa é baixa entre os ingressantes do primeiro semestre, ela, por outro
lado, é alta entre os ingressantes do segundo semestre. Entendemos que tal dado revela o quanto o
percurso do estudante da licenciatura precisa ser acompanhado em estudos longitudinais. Além disso,
entendemos que programas e projetos específicos de incentivo à docência precisam ser investigados nesse
contexto.

No caso da instituição em questão, notamos que o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência4 - PIBID - tem levado os alunos da licenciatura a interagirem com alunos e professores de
escolas públicas de ensino fundamental e médio. Para essa atividade, os participantes criam, produzem,
experimentam e divulgam materiais pedagógicos que são ferramentas diferenciadas e que têm contribuído
para o processo de ensino e aprendizagem. Tais iniciativas devem ser promovidas e ampliadas nas
instituições de ensino e devem ainda ser tomadas como espaço de pesquisa sobre o impacto dessa
atividade sobre a formação e atuação do futuro professor, egresso do curso.

Quanto ao planejamento do trabalho de formação ao longo do curso, os dados obtidos junto aos
ingressantes podem ser vistos, também, como subsídio importante, pois se a instituição recebe alunos com
um determinado perfil, é importante que ela se pergunte a respeito de como desenvolver o trabalho de
formação, visando adequar a esse perfil do ingressante o perfil do egresso, usualmente descrito nos
projetos pedagógicos das licenciaturas em matemática, assim como nas Diretrizes Nacionais para
Formação de Professores.

É sempre interessante poder ter acesso a informações sobre aqueles que passarão pelo processo de
formação inicial, de modo que o perfil do egresso seja vislumbrado e construído. Ademais, a consideração
efetiva do perfil do ingressante, para cada instituição formadora, no desenvolvimento concreto do
processo de formação, pode auxiliar no enfrentamento do problema comum a muitas licenciaturas no
Brasil, a evasão. Enfrentamento esse que revelará a capacidade de se reinventar a própria profissão
docente frente ao risco de as escolas não terem mais professores. Na área de Educação Matemática, esse
dado deve ser pesquisado com mais frequência e criados meios de participar efetivamente dos espaços de
discussão e de decisão das políticas públicas de formação desses professores que se pretendem
educadores matemáticos.

4 Para mais informações, acesse: < http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid>
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Resumo
Este trabalho tem por finalidade analisar contribuições do Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), gerenciado pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior (CAPES), na formação inicial de
futuros professores. O projeto analisado é desenvolvido em parceria entre o Instituto
Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Ceará (IFCE) campus de Cedro e
escolas de educação básica da região. A literatura tem revelado preocupações com a
atratividade da carreira docente no contexto educacional brasileiro, apresentando
índices de escassez de professores para atuarem em todos os níveis de ensino,
especialmente, no Ensino Médio, última etapa da Educação Básica (BRASIL, 2007;
Gatti et al 2009). Como política pública de formação inicial para o exercício da
docência, o PIBID, tem se apresentado como oportunidade de inserção dos
licenciandos na cultura escolar e de integração com a docência, possibilitando
diferentes aprendizagens sobre o exercício da profissão de professor, bem como,
incentivando e valorizando a docência. Assim, baseado em experiências vividas
pelos bolsistas no subprojeto analisado, destacam-se resultados que desencadeiam
reflexões sobre a atuação docente em contextos de mudanças contínuas, incertezas
frequentes e aprendizagens necessárias.
Palavras-Chave: formação inicial, aprendizagem da docência, matemática, ensino,
experiência.

Introdução
Este artigo objetiva analisar o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência

(PIBID), gerenciado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior
(CAPES), na formação inicial de professores. No exercício da docência, especialmente, para
professores de matemática em formação, as contribuições desse programa refletem na formação
de educandos do Ensino Médio, “etapa final da educação básica, com duração mínima de três
anos” (Carneiro, 1998, p. 116).

A literatura que trata sobre a atratividade da docência (BRASIL, 2007; Gatti et al 2009)
revela o afastamento da juventude dos cursos de licenciatura, sendo necessário incentivar e
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valorizar a profissão docente. Neste cenário, se verifica o surgimento do PIBID como política
pública educacional capaz de inserir licenciandos na escola, como espaço de aprendizagem da
docência, a fim de contribuir com a preparação de futuros professores na atuação em sala de
aula, estabelecendo parcerias entre Universidades, Institutos e escolas de Educação Básica.

O PIBID oportuniza aos licenciandos ingressarem no cotidiano escolar e desenvolverem
atividades que possibilitam experiências na sua área de atuação futura. Durante as atividades
realizadas, os bolsistas são orientados por coordenadores de área (professores da IES) e
supervisores (professores de Educação Básica), que contribuem para a aprendizagem da docência
no processo de formação inicial. Na execução do subprojeto o uso de materiais manipuláveis é
uma prática comum e tem por objetivo despertar o interesse dos alunos pelo estudo da
matemática, compreendendo-a como um conhecimento importante para a vida prática.

Portanto, o subprojeto do PIBID Matemática do IFCE campus de Cedro tem tentado
contribuir para a preparação do licenciando para o exercício da docência em matemática,
permitindo refletir sobre a iniciação à docência e a carreira docente em contextos em
transformação permanente e aprendizagens constantes.

O PIBID como política pública de formação de professores: iniciando o diálogo
O Brasil tem vivido nas últimas décadas a universalização da educação básica. O desafio é

a qualidade do ensino público brasileiro, que enfrenta o problema da escassez de professores
qualificados para a educação em todos os níveis. Esse desafio tem se tornado alvo de políticas
públicas que objetivam contribuir com a melhoria do ensino, embora não se efetive uma política
de valorização da carreira docente, fato que tem distanciado os jovens da profissão de professor,
o que vem se tornando uma preocupação recorrente. No Ensino Médio, última etapa da educação
básica, a atuação de professores sem formação legal para as disciplinas de ciências exatas e da
natureza ainda é uma lamentável realidade. De fato, há escassez de professores para lecionar
Química, Física, Biologia e Matemática, conforme registrado em relatório do Ministério da
Educação (MEC) (BRASIL, 2007).

Segundo Gatti et al (2009, p. 151) um dado importante levantado pelo Censo de 2007 é o
“baixo percentual de professores com formação inicial específica na disciplina que leciona no
Ensino Médio. A situação mais crítica é a de professores atuando em disciplinas específicas sem
adequação de sua formação inicial (...) nas ciências exatas”. Em um estudo mais recente, Gatti, et
al (2010) apresentam a atratividade da carreira docente no Brasil. Porém, revelam que a docência
vem deixando de ser uma opção profissional procurada pelos jovens. Diante disso, esses mesmos
autores destacam a necessidade de considerar o problema e “discutir quais fatores interferem
nesse posicionamento, ou seja, por que tem decrescido a demanda pela carreira docente,
especialmente na educação básica” (Gatti, et al 2010, p. 140).

Faltam professores de Física, Matemática, Química e Biologia [...] Além disso, pelos
resultados consolidados nas análises do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM –
INEP/MEC, 2008) são alunos que têm dificuldades com a língua, com a leitura, escrita e
compreensão de texto, a maioria proveniente dos sistemas públicos de ensino, que tem
apresentado nas diferentes avaliações baixo desempenho (Gatti, et al 2010, p. 149).

Neste cenário de escassez de professores, surgem as políticas públicas que visam melhorar
o ensino e promover o fortalecimento e uma possível reestruturação da carreira docente. Assim,
se acredita que o PIBID resultou de propostas estruturais e emergenciais publicadas em maio de
2007 pelo MEC, o qual apresentou dados alarmantes da baixa procura pela docência. Em
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dezembro deste mesmo ano o MEC lançou o PIBID, gerenciado pela CAPES, com atividades
iniciadas em 2008. “Trata-se de um programa de amplo alcance desenvolvido em várias
instituições de ensino superior, que tem entre seus objetivos incentivar novos profissionais para o
exercício da docência no ensino básico, em escolas públicas, e aprimorar e consolidar a
licenciatura” (Oliveira & Souto, 2013, p. 4577).

Com a consolidação de um projeto que promove o incentivo à docência para o professor
em formação inicial, buscou-se investir na preparação de licenciandos, na perspectiva de se
aperfeiçoarem em práticas pedagógicas específicas, desenvolvidas em parceria entre a instituição
formadora e a escola de educação básica.

É visível que as escolas públicas cada vez mais se deparam com dificuldades para melhorar
o desempenho de seus alunos. No intuito de tentar contribuir nesse aspecto, os futuros
professores – bolsistas do PIBID – são inseridos nas instituições de ensino. Como política
pública educacional, o PIBID vem desempenhando importante papel na formação inicial de
professores no cenário educacional brasileiro, permitindo ao bolsista conhecer e atuar no
ambiente escolar e, principalmente, enfrentar os desafios da profissão docente. Assim, conforme
a CAPES, o PIBID tem como objetivos

I – incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; II –
contribuir para a valorização do magistério; III – elevar a qualidade da formação inicial de
professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e
educação básica; IV – inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de
educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar; V –
incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como co-
formadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de formação
inicial para o magistério; VI – contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias
à formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licen-
ciatura; VII – contribuir para que os estudantes de licenciatura se insiram na cultura escolar
do magistério, por meio da apropriação e da reflexão sobre instrumentos, saberes e
peculiaridades do trabalho docente (CAPES, 2014, p.2).

O PIBID como política pública, surgiu com a intenção de contribuir para a valorização e o
reconhecimento do trabalho docente, possibilitando aos futuros professores a integração com a
cultura docente, inserção na cultura escolar e aprendizagem dos códigos e das normas da
profissão docente (André, 2012).

De fato, experiências vivenciadas na iniciação à docência podem enriquecer a
aprendizagem do professor em formação inicial. Elas permitem que ele compreenda a
complexidade inerente ao trabalho de professor, ao observar a relação existente entre teoria e
prática, na tentativa de melhor desenvolver o processo de ensino e aprendizagem em sala de aula,
como seu espaço de trabalho futuro. Com isso, o licenciando deve perceber “que o trabalho do
professor não é homogêneo, isto é, se diferencia por tipo de escola, contexto social, disciplina de
especialização e características pessoais” (Gatti, et al 2010, p.154).

Como se sabe, na escola existe um currículo a ser seguido. Na disciplina de matemática,
como em qualquer outra disciplina da matriz curricular, há uma relação de conteúdos que devem
ser ministrados durante o ano letivo. Para a realização desta tarefa, os professores devem planejar
suas aulas e buscar estratégias de ensino que contemplem a aprendizagem dos educandos como
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finalidade maior do seu trabalho. Com a implantação do PIBID nas instituições de ensino, os
bolsistas desse programa contribuem nesta tarefa, conforme afirma Canan (2012, p.40),

[…] o Programa Institucional de Iniciação à Docência auxilia os acadêmicos a entrarem em
contato com a realidade escolar brasileira, antes de obterem o título de docente. Essa
primeira experiência propiciada pelo PIBID mostra aos acadêmicos o quão complexa e
desafiadora é a profissão docente e permite que essa opção profissional seja real, baseada no
conhecimento do cotidiano escolar, e não meramente em visões românticas. Ademais, os
bolsistas do programa levaram às escolas públicas de educação básica a possibilidade de
repensar o processo de ensino-aprendizagem juntamente com a escola, por via de novas
teorias, novas tecnologias e novas metodologias.

Provavelmente, nos primeiros contatos com a escola, o licenciando pode sofrer um impacto
inicial. Vários aspectos podem ocorrer nestes momentos iniciais de experiência com o universo
da docência, desde o nervosismo frente aos alunos, até inibição didática em sala de aula para
ministrar um dado conteúdo. Neste cenário de inserção e integração, estes podem ser os desafios
enfrentados nos momentos iniciais da sua atuação pedagógica. Acredita-se que com o passar do
tempo, a prática pode potencializar ao professor melhorias em sua atuação, que só se
desencadearão a partir da realização do trabalho. Na iniciação à docência, a observação, a
participação e o envolvimento com a cultura escolar, se constituem como espaços dinâmicos de
aprendizagem. É no campo da experiência que o PIBID se fundamenta, uma vez que, deve
propiciar

[…] oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e
práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de
problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem (BRASIL, 2010, artigo 3º,
inciso IV).

Neste contexto, ao acompanhar a elaboração de planos de aula e outras intervenções
pedagógicas, verifica-se algo concreto, onde um profissional experiente, de posse do currículo
escolar, pensa estratégias e ações para desenvolver o trabalho docente em sala de aula, ou seja,
escolhe caminhos que viabilizem a aprendizagem. Na prática, analisa-se as dificuldades que os
estudantes apresentam em relação à compreensão dos conteúdos estudados em sala de aula e a
relação desses conteúdos com o cotidiano dos educandos, despertando-os para a necessidade de
aprender para potencializar mudanças.

Aspectos que caracterizam o campo da experiência vivida
O subprojeto PIBID do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) campus de Cedro, se apresenta como uma
proposta que se articula como um princípio formativo para o exercício da docência em
matemática, apropriando-se de saberes e tempos distintos como elementos indissociáveis na
formação prática para o Ensino de Matemática.

Com o Edital nº 61/2013, o número de participantes no Subprojeto do PIBID Matemática
do IFCE campus de Cedro se expandiu. Desde o início de 2014, o programa disponibilizou 30
bolsas de iniciação à docência, três bolsas de supervisão – cada professor supervisor deve
acompanhar/supervisionar entre cinco e dez bolsistas – e duas bolsas de coordenação de área –
cujos coordenadores devem gerenciar os trabalhos do programa no subprojeto.
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O Subprojeto do PIBID Matemática (2013) campus de Cedro atua em sete linhas de ação:
Encontros e planejamentos coletivos interdisciplinares; Conhecimento sobre a implementação da
LDB na escola e no trabalho docente; Formação inicial e continuada do professor de
Matemática; Estudo de Funções; Estudo de Geometria; Resolução de Problemas e Avaliação;
Divulgação e socialização de resultados. É importante destacar que as linhas do Subprojeto se
encontram organizadas na tentativa de articular conhecimentos específicos e conhecimentos do
campo da educação que, “por sua vez, além de imprescindíveis para uma compreensão mais
abrangente das questões educacionais nos contextos contemporâneos, são indispensáveis para
informar os processos de recontextualização dos saberes de referência para os saberes escolares”
(Barreto, 2010, p.434).

Em sua estrutura, o subprojeto expressa preocupação constante com a formação inicial do
professor de matemática. Os encontros e planejamentos coletivos interdisciplinares são
promovidos semanalmente com os bolsistas a fim de discutir as ações a serem realizadas,
debatendo as melhores estratégias para o seu desenvolvimento.

Na perspectiva do desenvolvimento do licenciando (futuro professor de matemática) o
coordenador de área realizará reuniões semanais com os bolsistas visando o planejamento e
discussão das ações pedagógicas do projeto, bem como para a avaliação das atividades a
serem desenvolvidas. O professor supervisor em reunião com os bolsistas e o coordenador
de área discutirão a respeito da efetiva realização das atividades na escola e da adequação
das mesmas ao cotidiano dos alunos. (SUBPROJETO PIBID, 2013).

Conhecer como a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Lei nº 9394/96 e suas alterações estão
implementadas na escola e no trabalho docente, configura-se como uma preocupação na
iniciação à docência. Assim, os licenciandos e bolsistas do PIBID poderão conhecer de forma
exploratória a “realidade escolar, observando o calendário; o regimento interno; a proposta
pedagógica; a matriz curricular; o horário de aula; como são selecionados os professores e
funcionários e equipe técnica, pais e comunidade escolar; o diagnóstico dos alunos”
(SUBPROJETO PIBID, 2013).

Refletir sobre a formação inicial e continuada do professor de matemática também está
evidenciado no PIBID do IFCE Campus de Cedro. Nos momentos de estudo e discussão sobre a
aprendizagem da profissão docente, destaca-se o saber do professor como um “saber plural,
formado de diversos saberes provenientes das instituições de formação, da formação
profissional, dos currículos e da prática cotidiana” (TARDIF, 2002, p. 54) os quais se apresentam
como necessários para desenvolvimento da prática do professor.

O estudo de funções, o estudo de geometria e resolução de problemas são os conteúdos
específicos, contemplados no subprojeto, a serem estudados, planejados e desenvolvidos ao
longo dos encontros semanais na escola de educação básica com a participação de alunos do
ensino médio.

O planejamento é uma atividade constante, uma vez que os bolsistas se reúnem,
semanalmente, no Laboratório de Ensino de Matemática (LEM) existente no IFCE Campus de
Cedro, para a elaboração de aulas, oficinas e minicursos que devem priorizar a compreensão dos
conteúdos matemáticos como linguagem e como ferramenta para o desenvolvimento de outras
Ciências, e, principalmente, para a aprendizagem de conteúdos matemáticos.

Todas as ações dos bolsistas são acompanhadas pelos professores supervisores da escola de
educação básica e pelos coordenadores de área. As atividades práticas do PIBID Matemática são
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realizadas em parceria com escolas de ensino médio localizadas nos município de Cedro, Icó e
Várzea Alegre. Cada escola recebe semanalmente, um total de 10 bolsistas que atuam em duplas
com cinco turmas de alunos. A seguir apresentamos algumas imagens de atividades do
subprojeto do PIBID Matemática do IFCE campus de Cedro.

Figura 1. Alunos e Professor Supervisor no Figura 2. Alunos da E. E. F. M. Profª Maria A.
IFCE Campus de Cedro. D. Macedo município de Várzea Alegre – Cedro.

A princípio, os bolsistas devem tomar como ponto de partida para ministrar suas aulas
assuntos básicos que mereçam o conhecimento dos discentes em relação à disciplina de
matemática. Após isso, caberá o estudo dos conteúdos do ensino médio, bem como a elaboração
de oficinas para preparação dos alunos para as avaliações externas, a exemplo do Sistema
Permanente de Avaliação do Estado do Ceará (SPAECE) e do Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem).

A elaboração das atividades a serem trabalhadas com os alunos da escola básica ocorre em
dois momentos. Primeiro, os bolsistas se reúnem e programam as tarefas. Posteriormente,
encontram-se com os professores supervisores que analisam os planos de aula, orientam e
sugerem alterações quando necessário. Por fim, o encontro semanal com os coordenadores de
área, uma vez por semana no IFCE Campus de Cedro para discussões e reflexões relacionadas a
encaminhamentos e às práticas pedagógicas no âmbito do PIBID.

Como se sabe, a avaliação não pode se dissociar do processo pedagógico. Com isso, deve
ser encarada como uma responsabilidade coletiva e particular de todos os integrantes do PIBID
do IFCE Campus de Cedro. Partindo desse princípio, o Subprojeto destaca em sua última linha a
avaliação, a socialização e a divulgação de resultados obtidos nas atividades do PIBID como
uma prática contínua no âmbito do programa.

A exposição dos resultados das atividades realizadas nas escolas parceiras é caracterizado
como um instante de partilha e de aprendizagem, pois os bolsistas socializam suas experiências,
compartilhando com todos os integrantes do programa as vivências na escola de educação básica,
especialmente, em sala de aula. As contribuições, críticas e sugestões, seja de bolsistas,
professores supervisores ou coordenadores de área, aparecem como elementos capazes de
enriquecer as práticas de iniciação à docência.
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Para divulgar e socializar os resultados, os bolsistas do PIBID organizarão seminários entre
os demais alunos do curso de Licenciatura em Matemáticas com o intuito de divulgar as boas
experiências desenvolvidas nas escolas e participarão dos Encontros de Iniciação Científica,
nos Encontro de Práticas Docentes promovidos por instituições de ensino superior do estado
do Ceará, como também em eventos nacionais dependendo das posibilidades
(SUBPROJETO PIBID, 2013).

É oportuno salientar que o PIBID Matemática do IFCE Campus de Cedro tem se
destacado, uma vez que os envolvidos como o programa procuram pôr em prática os objetivos
que o subprojeto almeja. Assim, os supervisores, juntos aos coordenadores, exercem suas
funções orientando os licenciandos em matemática no direcionamento das aulas, cabendo aos
bolsistas cabe a execução atividades propostas como caminho para a aprendizagem da docência.

Algumas reflexões sobre o PIBID no IFCE campus de Cedro
A atuação dos licenciandos em escolas de Educação Básica por meio do PIBID tem sido,

nos últimos tempos, a junção de um conjunto de experiências importantes para o processo
formativo. Essas vivências que o programa propicia permitem a construção de saberes docentes,
promovendo melhor desenvoltura em sala de aula.

Participar do programa tem se tornado de fato muito positivo, pois permite ao licenciando,
como futuro professor, compreender a dinâmica do cotidiano escolar, observando elementos
constitutivos da prática pedagógica que possibilitam melhor elaboração e preparação de aula
conforme a aprendizagem dos discentes, na perspectiva de contribuir com o desenvolvimento
cognitivo do aluno. No PIBID, a experiência com uma turma de poucos alunos, oportuniza a
princípio, análises e reflexões sobre o desenrolar das ações docentes em sala de aula.

Além de interligar a teoria estudada na graduação com a prática em sala de aula, a inserção
do professor em início de carreira na escola, proporciona o contato um amplo conhecimento da
realidade escolar em todos os âmbitos. Ao deparar-se com o ambiente escolar, o licenciando se
depara com os acontecimentos de todo esse espaço.

Com a oportunidade, o futuro professor pode observar como o núcleo gestor da instituição
atua, analisando quais suas perspectivas administrativas diante da instituição escolar; como se
encontra a estrutura organizacional da escola para a realização do trabalho que se propõe;
compreender a situação socioeconômica os alunos, para depreender sobre a realidade dos
educandos para buscar desenvolver o processo de ensino-aprendizagem.

Nessa análise, o licenciando deve desenvolver habilidades e saberes para serem utilizados
no exercício do papel de professor em salas de aula heterogêneas, atentando-se para as formas
mais adequadas de trabalhar os assuntos propostos pelo currículo da disciplina. Conhecer a
realidade da escola não implica, obviamente, numa ótima atuação do docente, mas poderá
contribuir para reflexões que poderão nortear o trabalho docente em diferentes contextos de
atuação.

Incluir, assim, os licenciandos nas instituições de ensino pode despertar e estimular
discussões e aprendizados construtivos. Ao possibilitar a inserção de bolsistas do PIBID nas
escolas por um longo período de tempo e com um envolvimento muito maior do que no estágio
curricular obrigatório, seria possível prever, de antemão, que os futuros professores estivessem
diante de inúmeras situações ricas para discussão, análise, reflexão e posterior ação (RIBEIRO,
CASTELA e LANGE, 2014)



PIBID: política pública de incentivo à iniciação à docência 264

Comunicación XIV CIAEM-IACME, Chiapas, México, 2015.

Nesta direção, é evidente que os licenciandos em matemática, com a oportunidade de
vivenciar o cotidiano escolar, podem trazer para discutir em reuniões, com outros colegas
bolsistas, supervisores e coordenadores a partilha de experiências, afim de compartilhar e
adquirir conhecimentos a respeito da docência como profissão e do fazer pedagógico como
prática da docência.

Os encontros com os bolsistas promovidos semanalmente pelos coordenadores de área, no
IFCE Campus de Cedro são de grande relevância, por propiciam norteamento para as práticas e
ações dos bolsistas durante suas atividades no interior do programa. Os coordenadores
contribuem com sugestões para a implementação das ações dos bolsistas, principalmente as
ações voltadas para a ministração de aulas. Na perspectiva de compreender o trabalho do
professor na escola, os coordenadores e supervisores estimulam os bolsistas do PIBID a
levantarem discussões relacionadas ao comportamento dos alunos diante dos conteúdos estudos e
os resultados da realização de tarefas. No debate coletivo, é possível sugerir a elaboração de
estratégias e métodos de ensino que contribuam para a formação de competências necessárias
para o manejo da sala de aula.

Vale ressaltar também que a parceria do IFCE Campus de Cedro com as escolas parceiras
do PIBID, com efeito, facilita bastante o desenvolvimento das ações, principalmente, a
disponibilidade de diferentes espaços para realização das atividades. No IFCE Campus de Cedro,
os bolsistas e licenciandos em matemática dispõem de um Laboratório de Ensino de matemática
(LEM) que permite aos bolsistas levar os alunos para trabalhar os assuntos propostos pelo
subprojeto com os materiais manipuláveis, visto que, o uso desses recursos é, nos dias atuais, um
meio para tentar fixar um conteúdo estudado.

Ao depararmos com escolas que possuem a atuação do PIBID, pode se perceber possíveis
impactos que o programa causa, especialmente, o contato de alunos do ensino médio pela
aprendizagem da matemática escolar. Mesmo diante de dificuldades os discentes participantes
desse projeto conseguem estudar alguns conteúdos com base nos trabalhos dos bolsistas que
ficam à frente da sala de aula, ingressando numa realidade que os mesmos poderão se enquadrar
futuramente, como futuros professores de matemática.

No PIBID desenvolvido entre IFCE Campus de Cedro e escolas parceiras, pode-se
constatar mudanças em variados aspectos. Vê-se que os alunos participantes conseguem
compreender melhor a disciplina de matemática em sala de aula, sendo capazes de associar mais
os assuntos estudados por meio da contribuição do curso. Com isso, o trabalho com oficinas e
minicursos e, em alguns casos, reforço de assuntos básicos, o uso de materiais manipuláveis, a
motivação de resolução de situações-problemas entre outros, são os métodos adotados pelos
bolsistas nas aulas durante os encontros no projeto.

O PIBID pode ser visto como um programa que incentiva e busca estimular os alunos que
cursam as licenciaturas para um prévio conhecimento da escola e, por consequência, a possível
permanência na profissão. Observa-se, como apresentado no início deste trabalho, que as
licenciaturas são cursos dos quais, cada vez mais, os jovens acabam se desviando. Assim como
as demais profissões, a atratividade para a área de professor está atrelada a vários fatores. Esses,
se referem as questões pessoais de cada indivíduo, implicando na decisão de escolher e exercer
ou não a profissão.

Aqui é interessante destacar Tartuce, Nunes e Almeida (2010, p.448) quando apresentam
que “a perspectiva subjetiva inclui o modo pelo qual os indivíduos percebem as carreiras e a si
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próprios no contexto do trabalho, aí interferindo aspectos como identificação, autoconceito,
interesses, habilidades, maturidade, valores, traços de personalidade e expectativas com relação
ao futuro”. Diante dessa afirmação, fica claro que, para o exercício de uma profissão é preciso
muitos aspectos que proporcionem ao indivíduo buscá-la. Se poucos despertam o interesse por
ser professor e a sociedade ainda desvaloriza a profissão, é provável que a escassez na área tenda
cada vez mais a crescer.

No âmbito do PIBID, ao se defrontarem com a realidade escolar os bolsistas conseguem, a
princípio, concretizar na prática o que tinha até então estudado na teoria. Iniciam uma busca
constante para reforçar mais ainda um determinado assunto, como prega o subprojeto,
oportunizando-o uma experiência de como lidar com uma sala de aula. Os materiais a serem
utilizados, manipuláveis e lúdicos, o uso tecnológico de programas matemáticos, dentre outros,
podem ajudar na consolidação de um conhecimento significativo.

Nessa vertente, o programa entra como um grande contribuinte para a fixação os conteúdos
matemáticos trabalhados ao longo da graduação, abordados pelos professores em sala de aula.
Ou seja, os bolsistas precisam estudar para ensinar. Desenvolvendo as atividades do PIBID,
acabam aprendendo ao estudar e ao ensinar, proporcionando aos alunos trabalhos com distintas
metodologias, utilizando diferentes materiais manipuláveis que é

[...] um processo que permite ao aluno se envolver com o assunto em estudo, participar das
descobertas e socializar-se com os colegas. Inicialmente, a experimentação pode ser
concebida como ação sobre objetos (manipulação), com valorização da observação,
comparação, montagem, decomposição (separação), distribuição. Mas, a importância da
experimentação reside no poder que ela tem de conseguir provocar raciocínio, reflexão,
construção de conhecimento (LORENZATO, 2006, p. 72).

Ao observar os resultados, os bolsistas podem trabalhar com os alunos que não
conseguiram associar o assunto e melhorar mais ainda a forma de apresentar o conteúdo na
perspectiva de tornar compreensível aquilo que ainda não foi compreendido.

Portanto, com toda a experiência, vivenciada no PIBID a partir da atuação do IFCE
Campus de Cedro e escolas parceiras, o licenciando têm a oportunidade de refletir sobre o
conhecimento matemático, sua importância e principalmente os saberes da docência para a
atuação em educação matemática e o papel do professor na mediação do processo de ensino e
aprendizagem matemática, implicando no incentivo à pesquisa sobre as experiências práticas
vividas no âmbito do PIBID.

Conclusão
A prática de inserção de licenciandos no ambiente escolar é uma das primícias do PIBID,

compreendido como política pública educacional brasileira, permitido aos bolsistas, a
observação, a participação e a prática de ensino em matemática, visando ao incentivo à docência
e buscando a preparação do professor, em início de carreira, para a futura ocupação profissional
e atuação em sala de aula.

O contato direto com a escola parceira permite que ao bolsista, em iniciação à docência,
reflita sobre a carreira do magistério, habilitando-se para a atuação em sala de aula, pondo em
prática a teoria e compreendendo sua interação. Isso contribui efetivamente para que o
licenciando possa adquirir uma postura como profissional da educação antes mesmo de receber o
diploma de graduado.
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Portanto, o PIBID realizado no IFCE Campus de Cedro evidencia bem isso, mostrando os
esforços dos monitores para dar seu melhor na realização das atividades, tomando como um dos
pontos prioritários a frequência dos alunos no curso, com impacto direto na assimilação dos
conteúdos e desenvolvimento da aprendizagem matemática. Por meio do PIBID o licenciando
em matemática é motivado a aprender a docência a partir de experiências vividas no âmbito da
docência.
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Resumo 
Este trabalho refere-se aum experiência de formação continuada do Programa 
Nacional de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, que tem como objetivo principal 
alfabetizar crianças até os 8 anos de idade, inclusive alfabetizar matematicamente. 
Nessa experiência utilizamos um livro que compõem os Acervos Complementares do 
PNLD chamado “Poemas Problemas”. A proposta da atividade era leitura do livro e, 
posteriormente, a criação de novos poemas problemas. Com os textos produzidos foi 
organizado um livro chamado “Você sabe a resposta?”. Essa atividade nos instigou a 
investigar, quais os tipos de problemas mais comuns em ambos os livros? Para esse 
estudo nos embasamos na Teoria dos Campos Conceituais de Gerard Vergnaud 
(1996). A natureza dessa pesquisa é descritiva segundo Rudio (1986) e Triviños 
(2010). O resultado do estudo mostrou que o problema mais comum, em ambos os 
livros, foi o problema de estrutura aditiva do tipo composição com o todo 
desconhecido.  

Palavras chave: alfabetização, matemática, problemas, campos conceituais. 

Introdução 
Historicamente, no Brasil há muitas crianças que mesmo frequentando a escola 

ultrapassam os oito anos de idade sem terem sidos totalmente alfabetizadas. Por isso, em 2013 
foi iniciado o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), que consiste num compromisso 
assumido pelo Governo Federal, estados, municípios e outras entidades; de alfabetizar crianças 
no máximo até o final do Ciclo de Alfabetização (Esse ciclo refere-se aos três primeiro anos do 
Ensino Fundamental). Para tanto, foram traçadas várias ações, sendo a principal o 
aperfeiçoamento dos professores alfabetizadores, por meio de curso de formação continuada. 

A experiência que relataremos refere-se a uma atividade que realizamos como formadora 
do PNAIC, no qual ministramos o curso para 25 orientadoras de estudos1 oriundos de 10 
municípios do estado de Pernambuco – Brasil.  

Com esse trabalho pretendemos divulgar as nuanças dessa experiência para educadores que 
lidam com o ensino da matemática no Ciclo de Alfabetização, quer seja como professor quer seja 
na formação de docente, tanto a inicial como a continuada.  

                                                 
1Na estrutura do PNAIC as formadoras ministram o curso para as orientadoras de estudo, que por sua 
vez repassam para as professoras alfabetizadoras. 
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O Pacto pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) 
O PNAIC consiste em integrar ações, materiais e referências curriculares e pedagógicas. 

Tais ações têm como objetivo principal alfabetizar as crianças na idade certa, ou seja, até os 8 
anos de idade. 

Há muitas discussões sobre o que é um sujeito alfabetizado. Frente às demandas da atual 
sociedade, que exige cada vez mais habilidades e conhecimentos das pessoas. Segundo é descrito 
no caderno de apresentação do programa  

Um individuo alfabetizado não é aquele que domina apenas os rudimentos da leitura/escrita, 
ou seja, que é capaz de ler/escrever palavras. Espera-se, mesmo na mais tenra idade, que a 
pessoa alfabetizada seja capaz de ler e escrever em diferentes situações sociais, para que 
possa, então, inserir-se e participar ativamente de um mundo letrado, frente às demandas 
sociais e aos avanços da tecnologia, que exigem sujeitos cada vez mais proficientes nas 
práticas de linguagem diversas (Brasil, 2012, p.26). 

Para dar conta de tornar o individuo alfabetizado também é necessário pensar que esses 
sujeitos devem se formado integralmente, nas diversas áreas de conhecimento, inclusive em 
Matemática. Assim, indagamos o que deve ser considerado alfabetização matemática? O caderno 
de apresentação do pacto pela alfabetização matemática informa que 

A dimensão matemática da alfabetização na perspectiva do letramento, ou melhor, a 
Alfabetização Matemática como entendendo aqui – o conjunto das contribuições da 
Educação Matemática no Ciclo de Alfabetização para a promoção da apropriação pelos 
aprendizes de práticas sociais de leitura e escrita de diversos tipos de textos, práticas de 
leitura e escrita do mundo – não se restringe ao ensino do sistema de numeração e das quatro 
operações aritméticas fundamentais (Brasil, 2014, p.31). 

Como citamos no inicio desse tópico, um dos elementos que colaboram para o processo de 
alfabetização de crianças é a utilização de materiais pedagógicos, como por exemplo, os livros 
dos Acervos Complementares. 

Os Acervos Complementares 
Para ser utilizado como materiais de apoio às atividades realizadas em sala de aula, em 

2010 foram distribuídos, por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), coleções 
de livros infantis chamadas de Acervos Complementares. Esses Acervos foram destinados às 
turmas do 1º e 2º anos de escolarização.Já em 2013 os Acervos Complementares foram 
destinados, os 3 primeiros anos de escolarização, o chamado “Ciclo de Alfabetização”. 

Os Acervos Complementares são compostos de obras que possibilitam a exploração de 
conteúdos de três grandes áreas de conhecimento: (1) Ciências da Natureza e Matemática, (2) 
Ciências Humanas e (3) Linguagem e Códigos. As obras dessas áreas de conhecimentos foram 
distribuídas em 5 acervos com 30 títulos cada em 2010 e 6 acervos com 30 títulos em 2013. 

Para esse artigo trataremos de uma experiência com o livro “Poemas Problemas” que 
compõe os Acervos Complementares de 2013. O manual dos acervos apresenta o resumo da 
obra: 
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 Como vemos no resumo do livro, o mesmo apresenta poemas em forma de problemas com 

estruturas variadas e que podem ser resolvidos por meio de diversas estratégias. Refletindo sobre 
esses aspectos, resolvemos investigar os tipos de problemas presentes na obra, baseando-se na 
Teoria dos Campos Conceituais, de Gerard Vergnaud (1996). 

Campos Conceituais 
 Quando se pensa em resolver um problema muitos aspectos devem ser considerados, além 

de simplesmente fazer contas, é preciso compreender a operação ou operações envolvidas no 
problema. Ou seja, conhecer os elementos que estruturam o problema e que envolvem os 
conceitos operatórios necessários á sua resolução.  

 O psicólogo francês Gerard Vergnaud desenvolveu uma teoria chamada “Campos 
Conceituais”, onde ele discorre sobre a necessidade de compreender os conceitos de modo 
articulado, a partir de campos conceituais.  

 Isto implica em considerar que conceitos, como por exemplo, de adição e subtração, 
envolvem e são envolvidos por situações, estruturas, operações de pensamento e representação 
que se relacionam entre si. Assim, Adição e Subtração fazem parte de um mesmo campo 
conceitual denominado aditivo. Do mesmo modo, multiplicação e divisão fazem parte do campo 
conceitual denominado multiplicativo (Brasil, 2014b, p.17-18) 

Em cada campo conceitual – aditivo e multiplicativo - descrito na teoria, há 
classificações2 dos tipos de problemas, segundo sua estruturação. No campo conceitual aditivo 
há três tipos básicos de problemas, que são: composição, transformação e comparação. Já no 
campo conceitual multiplicativo podemos encontra problemas de: comparação entre razão, 
divisão por distribuição, divisão por formação de grupos, configuração retangular, raciocínio 
combinatório, entre outros. 

Objetivos do estudo 

 Classificar os problemas presentes no livro “Poemas problemas” segundo suas estruturas 
aditivas ou multiplicativas. 

                                                 
2Para esse artigo utilizamos os mesmos termos presentes no caderno 4 de matemática do PNAIC 2014. 
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 Classificar os problemas produzidos pelas orientadoras de estudo, segundo suas estruturas 
aditivas ou multiplicativas. 

 Identificar qual o tipo de problema mais comum, tanto no livro “Poemas problemas”, como 
nas produções das orientadoras de estudo. 

Metodologia 
A natureza dessa pesquisa é descritiva tendo em vista o objeto de estudo e tipo de incursão 

que realizamos no objeto de estudo. De acordo com Rudio (1986, p.71) “a pesquisa descritiva 
está interessada em descobrir e observar fenômenos, procurando descrevê-los, classificá-los e 
interpretá-los.” Triviños (2010, p.110), aponta que “o estudo descritivo pretende descrever ‘com 
exatidão’ os fatos e fenômenos de determinada realidade”. 

 Para tanto, seguiremos as seguintes etapas: 

 
Descrição da atividade 

A atividade escolhida para esse estudo consistiu na leitura de alguns poemas do livro 
“Poemas problemas”, para que em grupos de 2 ou 3 orientadoras de estudo, fossem criados 
outros poemas problemas. Com os textos produzidos foi organizado um livro, no qual fizemos 
esse estudo. Ressaltamos que antes de realizar essa atividade, fizemos um estudo detalhado sobre 
os campos conceituais aditivos e multiplicativos. 

O livro com os poemas criados foi nomeado de “Você sabe a resposta?” e conta com 10 
poemas problemas e, tal qual o livro “Poemas problemas”, consta de capa, sumário e uma página 
final, dedicada as respostas dos problemas. Em cada página também constam ilustrações criadas 
pelas autoras de cada poesia.  

A seguir apresentamos um exemplo de cada livro. 
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Nos exemplos das figuras 1 e 2, podemos observar semelhanças nos poemas criados, tanto 
em termos de criação literária, quando em relação à estrutura do problema elaborado. Contudo, 
neste estudo, nos prendemos apenas na analise dos tipos de problemas criados. No caso, se 
pertencentes ao campo aditivo ou ao multiplicativo e qual o tipo de problema mais comum nos 
dois livros. 

Classificação dos problemas 
Esta parte do estudo consistiu em classificar os problemas presentes no livro “Poemas 

problemas” e no livro “Você sabe a resposta?”, em situações problemas de estrutura aditiva ou 
de estrutura multiplicativa. 

Ao realizar a leitura dos 17 poemas problemas do livro “Poemas problemas”, percebemos 
que sete deles tratam de situações que mobilizam outros conceitos, que não são os que 
investigamos nesse estudo, tais como: sequenciação, fração, grandeza tempo, figuras 
geométricas, combinação, entre outros. Por isso, apenas analisamos, os 10 problemas restantes. 
Já no livro “Você sabe a resposta?” analisamos todos os 10 poemas problemas. 

O primeiro quadro mostra um panorama dos tipos de problemas apresentados nos 10 
poemas problemas investigados em cada livro. Nota-se que além, dos problemas envolvendo 
estruturas aditivas e estruturas multiplicativas, encontramos alguns problemas que apenas 
mobilizam um processo de contagem. 

Quadro 1  
Tipos de Problemas 

Livro Contagem Estrutura Aditiva Estrutura Multiplicativa 
Poemas Problemas 1 6 3 
Você sabe a resposta? 2 7 1 

Para ilustrar os tipos de problemas encontrados, apresentamos um problema de contagem 
do livro “Poemas problemas” e um problema de estrutura multiplicativa do livro “Você sabe a 
resposta?”. 
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Ao analisar o quadro 1 percebemos que a maior parte dos problemas, em ambos os livros, 
são de estrutura aditiva, por isso aprofundamos o estudo dentro desse campo conceitual. 

O segundo quadro mostra a classificação básica dos problemas de estrutura aditiva: 
composição, transformação e comparação. 

Quadro 2 
Tipos de Problemas de Estrutura Aditiva 

Livro Composição Transformação Comparação 
Poemas Problemas 5 1 - 
Você sabe a resposta? 5 2 - 

Para ilustrar os tipos de problemas de estrutura aditiva encontrados, apresentamos um 
problema do tipo composição do livro “Poemas problemas” e um problema do tipo 
transformação do livro “Você sabe a resposta?”. 

 
Ao analisar o quadro 2 descobrimos que cinco poemas problemas de cada livro são 

problemas de estrutura aditiva do tipo composição. Assim, verificamos de que modo é 
estruturado esses problemas em relação ao valor desconhecido, conforme os esquemas a seguir: 

Quadro 3 
Esquemas de problemas de estruturas aditivas do tipo composição 

Parte Desconhecida Todo Desconhecido 

  

O quadro 4 nos mostra quantos problemas, em cada livro, são do tipo composição com 
uma das partes desconhecidas ou com o todo desconhecido. 
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Quadro 4 
Tipos de Problemas de Composição 

Livro Parte Desconhecida Todo Desconhecido 
Poemas Problemas - 5 
Você sabe a resposta? - 5 

Ao analisar o quadro 4 constatamos que tanto os seis poemas problemas do livro “Poemas 
problemas”, como os seis poemas problemas do livro “Você sabe a resposta?”, tem a estrutura do 
todo desconhecido.  

Para ilustrar os problemas de composição encontrados, apresentamos um problema do livro 
“Você sabe a resposta?” e ao lado traçamos um esquema que mostra a estrutura que compõem o 
problema. 

  
Como se vê no esquema do problema de composição ilustrado na figura 7, há três partes 

conhecidas para se encontrar o todo desconhecido. Esse foi o tipo de problema mais encontrado, 
tanto no livro “Poemas problemas”, como no livro “Você sabe a resposta?”. 

Considerações Finais 
Ao finalizar esse estudo, constatamos que o problema que mais aparece tanto no livro 

“Poemas problemas” que compõem os acervos complementares do PNLD de 2013, como no 
livro “Você sabe a resposta?” produzido pelas orientadoras de estudo do PNAIC, é o problema 
de estrutura aditiva do tipo composição com o todo desconhecido. 

Esse resultado, talvez tenha ocorrido porque esse tipo de problema é, normalmente, o mais 
simples de se resolver, principalmente quando se precisa descobrir o todo. Ou seja, quando 
precisamos juntar as partes já conhecidas para se achar o todo desconhecido. Segundo Magina et 
al(2008, p.30) os problemas de composição “são problemas que a maioria das crianças bem 
novas (crianças com 6 ou mesmos 5 anos) já não apresentam dificuldade em resolver”.  

 É possível, que tanto a autora do livro “Poema problema” como as orientadoras de estudo, 
autoras dos poemas problemas do livro “Você sabe a resposta?”, tenham achado mais fácil criar 
situações problemas de estrutura aditiva do tipo composição com o todo desconhecido. É como 
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se, também, esse tipo de problema fosse um protótipo mais comum e usual, principalmente, ao 
ser tratar de problemas para crianças no início da escolarização, inclusive em matérias didáticos 
a elas destinados. 

 Contudo destacamos que, no caso das orientadoras de estudo, houve uma atividade anterior 
à de elaboração dos poemas problemas, que se referiu à apropriação dos tipos de problemas de 
estruturas aditivas e multiplicativas. Por isso, se esperava uma variedade maior em relação aos 
tipos de problemas elaborados.  

 Por fim, acreditamos que mesmo assim a atividade de elaboração de problemas é sempre 
muito interessante, pois permite que se perceba a nuanças envolvidas nesse processo, bem como 
as limitações e dificuldades em criar situações diversas e propícias a cada nível de escolarização. 
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Resumo
A pesquisa busca contribuir para uma reflexão crítica sobre a prática docente dos
professores de matemática que atuam no ensino médio da EJA. A pesquisa é
qualitativa e os procedimentos metodológicos foram a observação participativa, a
entrevista semiestruturada e o questionário. A pesquisa apontou a lacuna na formação
inicial e continuada dos professores e que na prática a formação se dá pela
experiência acarretando em concepções sobre o ensino de matemática que
influenciam na prática docente. Apontou também que se cria um vínculo de
afetividade que propicia uma prática dialógica, mas se tende a infantilizar a
linguagem utilizada e a crença na incapacidade dos adultos. O estudo revelou que
matemática escolar e do cotidiano estão distantes nas aulas, se tornando em muitos
momentos rivais. As bases teóricas foram: as políticas públicas e a legislação vigente
para a EJA, Freire e a educação de adultos, e a etnomatemática, de Ubiratan
D’Ambrosio .
Palavras chave: prática docente; educação de jovens e adultos; ensino de
matemática, etnomatemática, formação de professores.

Introdução
Este trabalho traz os resultados obtidos na dissertação de mestrado do autor Silveira

(2013), sob a orientação da professora doutora Maria Cecília de Castello Branco Fantinato
(UFF), e trata-se de uma investigação da prática docente nas aulas de matemática da EJA em
nível de ensino médio.

Esta pesquisa teve como ponto de partida a minha própria experiência docente enquanto
professor de matemática de EJA e foi sendo delimitada, através de minhas pesquisas Silveira
(2006) e (2009) realizadas para duas especializações que cursei, nas discussões do grupo de
pesquisa em etnomatemática da UFF, coordenado pela minha orientadora, e nas aulas de
mestrado.
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A pesquisa buscou analisar como ocorre a prática docente do professor de matemática na
realidade do dia a dia da EJA, em particular no ensino médio dessa modalidade, tendo como
objetivos:

� Analisar as concepções do professor de matemática em relação ao ensino de matemática na
EJA;

� Investigar em que medida a prática dialógica ocorre na sala de aula e em que medida essa
prática produz reflexos no aprendizado de matemática;

� Analisar em que medida ocorre o estabelecimento de relações feitas pelo professor entre a
matemática escolar e a matemática do cotidiano e em que medida o currículo estabelecido
favorece essas relações.
As bases teóricas que fundamentaram a pesquisa foram: as políticas públicas voltadas para

a EJA, a legislação vigente para a modalidade, Paulo Freire (1987, 1996) e sua relação com a
educação de adultos, e a etnomatemática, focando especialmente nas pesquisas de Ubiratan
D’Ambrosio (1993).

Buscou-se traçar uma relação entre o trabalho de Paulo Freire e a etnomatemática em
especial no tocante a pedagogia dialógica e o estabelecimento de relações entre a matemática
escolar e a matemática do cotidiano.

O Caminho Metodológico
A pesquisa em questão é de natureza qualitativa e trata-se de um estudo de caso. Os

procedimentos metodológicos adotados na pesquisa foram: a observação participante, a
entrevista semi-estruturada e o questionário.

A escolha desta metodologia se deu pelo seu potencial no estudo de fatos e acontecimentos
do cotidiano escolar, pelo interesse nos processos do que simplesmente nos resultados, da minha
intenção de analisar os dados de forma intuitiva, e por considerar importantes as perspectivas dos
participantes e o modo como os sujeitos interpretam os fenômenos.

A investigação teve características da pesquisa com e do cotidiano escolar. Houve a
necessidade de pesquisar para indagar, constatar, intervir e comunicar, e não apenas ser um
observador neutro.

Na observação participante foram coletados dados de situações reais, com início em julho
de 2012 e término em janeiro de 2013, as 4as e 6as feiras, em uma turma de Fase III do ensino
médio de EJA, fase correspondente ao terceiro ano do ensino médio do regular.

Foram feitos registro de notas de campo, com observações sobre as aulas da professora de
matemática Thaís Guetti1 e da participação dos alunos da turma 3000 da escola municipal
pesquisada.

Além dos sujeitos principais, outras conversas aconteceram com a direção, alunos,
funcionários, outros professores.

Para aprofundar assuntos recorrentes surgidos das observações de campo foi realizada uma
entrevista com a professora. A entrevista foi gravada, de característica semiestruturada e aberta, a
primeira parte com perguntas de relativas à formação inicial e continuada para a EJA e a segunda

1 A professora em questão concordou em seu nome ser citado no trabalho.
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parte com perguntas voltadas para a prática docente, a prática dialógica e relação entre a
matemática escolar e a matemática do cotidiano.

Houve ainda a aplicação de um questionário que foi respondido pela professora e pelos
alunos da turma. O objetivo dos questionários foi traçar um perfil dos sujeitos e aprofundar
alguns temas.

A análise dos dados ocorreu com a transcrição das entrevistas gravadas, a identificação dos
temas relevantes, o estabelecimento de categorias descritivas, a leitura e interpretação das notas
do caderno de campo, a leitura e interpretação dos questionários e a construção dos eixos de
análise.

A prática docente no ensino médio da eja
As principais questões levantadas a partir da análise da entrevista realizada com a

professora Thaís Guetti e da observação participante em suas aulas na turma 3000 do ensino
médio da EJA da EMPED foram divididas em três eixos gerais.

O primeiro deles discute a formação do professor de EJA, seja a inicial, a continuada e pela
experiência, e seu papel na construção da identidade do professor da EJA; o segundo traz as
concepções da professora pesquisada acerca do ensino de matemática na EJA e por fim, o
terceiro eixo discute a prática docente da professora pesquisada no ensino médio da EJA,
trazendo à tona as categorias descritas no segundo eixo.

Formação para a eja: nem inicial, nem continuada, mas sim pela experiência
Há que se ressaltar que em sua formação inicial, na graduação de licenciatura em

matemática, o graduando adquire os conteúdos necessários a serem ensinados em qualquer
modalidade de ensino sem a preocupação com as especificidades dos alunos que possam vir a ser
alcançados em suas aulas. Dessa maneira a professora em questão não aprendeu nada sobre o
ensino de matemática voltado para a EJA, nem tampouco aprendeu sobre as especificidades dos
alunos dessa modalidade, como veremos a seguir.

Bernardete Gatti ressalta que:
Há uma ênfase muito grande nas questões estruturais e históricas da Educação, com
pouquíssimo espaço para os conteúdos específicos das disciplinas do trabalho docente. As
universidades parecem não se interessar pela realidade das escolas, sobretudo as públicas,
nem julgar necessário que seus estudantes se preparem para atuar nesse espaço (Gatti, 2010
p.1369).

A afirmação da pesquisadora nos faz refletir sobre a aproximação e/ou distanciamento da
realidade escolar que é produzida ou encontrada na formação dos docentes, embora isso não seja
uma característica específica relacionada à EJA, nos parece que com a grande diversidade
encontrada nessa modalidade de ensino, fique mais gritante o problema se comparado às classes
regulares. .

De acordo com Moraes e outros, e mais especificamente no tocante à formação para
lecionar na EJA:

A história de Educação de Jovens e Adultos, na maioria das universidades de nosso país,
parece ocupar o mesmo espaço exíguo que tem ocupado na política educacional brasileira,
ou seja, raramente as questões envolvendo a EJA fazem parte da estrutura curricular dos
cursos de graduação e, mais raramente ainda, se tornam núcleos de pesquisa e de formação
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continuada de educadores, espaços que permitem a reflexão e discussão aprofundada acerca
dessa temática (Moraes (et al)., 2007, p. 78).

Essa lacuna na formação inicial voltada especificamente para a modalidade de EJA fica
evidente na fala da professora Thaís na resposta dada quando perguntada sobre essa formação ter
contribuído para sua atuaç EJA: ão na

Que eu me lembre não, que eu me lembre não, é, que eu me lembre, eu tenho, eu acho que
eu tenho uns oito anos de formada e, que eu me lembre, não aprendi nada na faculdade que
eu tenha utilizado em sala de aula voltada pra EJA e nem me lembro de ter lido nada sobre a
EJA (Thais – Entrevista, 2013).

O resultado por mim obtido leva ao encontro dos resultados obtidos em outras pesquisas
como Gils (2010) e Vergetti (2011) e que apontam o descompasso entre a formação inicial e a
formação voltada para a EJA.

Vale ressaltar que, embora não tenham sido oferecidos cursos de formação continuada
voltados especificamente para os docentes de EJA, a professora Thaís, sente a necessidade da
ocorrência desses cursos pra melhorar sua prática docente em sala de aula.

O que falta realmente é a capacitação né, cursos e tudo mais, pra que a gente possa, é, “ta”
aprimorando, “tá’ melhorando em sala de aula e tudo mais. (Thaís – Entrevista, 2013).

Nesse sentido a professora Thaís concorda que é importante uma formação continuada para
os professores que estão atuando na EJA.

Dessa maneira, sem ter em sua formação inicial disciplinas voltadas para as especificidades
da EJA e sem ter participado de cursos de formação continuada voltados para essas mesmas
especificidades, a professora Thaís teve sua formação dada pela experiência, conforme a própria
professora nos revela:

...na verdade eu fui aprender bastante sobre a EJA a partir do momento que eu tava ali
convivendo com aquilo (Thais – Entrevista, 2013).

O conceito de experiência é muito impreciso porque engloba uma grande diversidade de
significados. A definição de Jobert parece-nos bastante elucidativa:

A experiência é o que é constituído, ao longo do tempo, individual e coletivamente, na
intimidade das pessoas, no seu corpo, na sua inteligência, no seu imaginário, na sua
sensibilidade, na sua confrontação quotidiana com a realidade e com a necessidade de
resolver problemas de toda a natureza (Jobert, 1991, p. 75).

Já a formação pela experiência é aquela construída pela prática do ofício na escola e na
sala de aula (Tardif, 2010) e pode se dar de forma solitária ou pela colaboração.

Concepções sobre o ensino de matemática na eja
A ausência de formação inicial e continuada, voltada para as especificidades da EJA, na

formação da professora de matemática Thaís que atua no ensino médio da EJA acaba
colaborando para a geração de concepções sobre o ensino de matemática na EJA. Essas
concepções vão mudando ou mesmo sendo reforçadas ao longo de sua atuação enquanto docente
de EJA através de suas experiências.

As concepções de acordo com Brito e Moron são:
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A maneira própria de cada indivíduo elaborar, interpretar, representar suas idéias e agir de
acordo com as mesmas. É construída através das experiências individuais que são
influenciadas por uma série de variáveis do ambiente, conhecimentos, experiência prática e
componente emocional (Brito & Moron, 2001, p. 226).

O fato é que, em geral, os professores que chegam à EJA acabam por buscar traçar um
perfil da modalidade por comparação com o ensino regular, modalidade com a qual geralmente
já estão acostumados, como fica evidente na fala da professora Thaís:

Totalmente diferente ensino regular e trabalhar com EJA. Eu particularmente prefiro EJA
porque os alunos são mais interessados. Hoje em dia a gente tem muita dificuldade de
trabalhar no ensino regular, justamente, eu pelo menos, é, pela liberdade que o aluno acha
que tem e que leva isso pra sala de aula e acaba influenciando, por mais que eles tenham até,
é, eles não tenham essa obrigação de, de trabalhar e tudo mais, mas eles vão pra escola sem
compromisso nenhum, já na EJA é diferente, a gente trabalha com um público que está ali
porque está buscando, ta querendo, então, eu prefiro trabalhar com EJA e sinto essa
diferença de um pro outro (Thaís – Entrevista, 2013).

A forma de perceber os alunos como sujeitos interessados e com vontade de aprender pode
ser importante para o processo educativo já que oportuniza uma perspectiva aberta às
possibilidades de aprendizagens dos alunos.

E ainda, Fiorentini nos alerta que no modo de ensinar “esconde-se uma particular
concepção de aprendizagem, ensino (...) e de educação” (Fiorentini, 1995, p. 3-4).

A professora Thaís acredita que para trabalhar na EJA:
Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender um pouco do dia a dia daquele aluno que
tá ali dentro (Thaís – Entrevista, 2013).

No entanto, contrariando a fala anterior, o padrão de referência, para os professores que
iniciam suas atividades na EJA, continua a ser o ensino regular e, ao longo de suas experiências,
os professores buscam fazer adaptações na sua prática através de suas experiências em contato
com a EJA, conforme fica evidenciado na fala da professora Thaís:

Eu comecei a trabalhar na EJA da mesma maneira que trabalhava no regular e eu achava que
tudo que eu passava no ensino regular era possível e era algo que fosse aproveitado na EJA,
mas, não foi bem assim, porque assim, um conteúdo que a gente explica demorando seis
aulas pra falar no regular, lá na EJA a gente vai demorar o dobro, o triplo (Thaís –
Entrevista, 2013).

Nesse sentido, após iniciar sua prática da mesma forma que no regular, percebemos
também nessa fala da professora Thaís uma crença na incapacidade dos alunos da EJA em
aprenderem certos conteúdos, dessa maneira para ela, certos conteúdos seriam inviáveis de serem
ensinados para estes alunos.

Ainda corroborando com a ideia de que certos conteúdos não devem ser ensinados para os
alunos da EJA por causas de suas possíveis dificuldades aliadas às suas incapacidades de
aprendizado, a professora Thaís nos confessa que:

Eu vou direto ao ponto, eu não fico enrolando, às vezes falando coisa que eu sei que pra ele
vai entrar no ouvido e sair no outro, então eu prefiro ser mais objetiva, mais prática, porque
eu sei que a dificuldade é muito grande (Thaís – Entrevista, 2013).
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Dessa forma, na entrevista e nas observações das aulas de matemática da professora Thaís,
algumas concepções sobre o ensino de matemática na EJA ficaram mais evidentes: a seleção dos
conteúdos pautados num “saber o que ensinar”; a relação dialógica afetiva entre professor e
alunos algumas vezes contraditória e a condição de rivalidade entre a matemática escolar e a
matemática do dia a dia.

Essas concepções sobre o ensino de matemática acabam que por influenciar nas práticas
docentes da professora Thaís como iremos detalhar a seguir.

As influências das concepções na prática docente
Saber o que ensinar: enxugando os conteúdos

Em suas experiências diárias os professores acabam que por “saber o que ensinar” na EJA
como nos relata a professora Thaís

Agora eu já atingi essa, essa, vamos dizer assim, essa maturidade no ensinar pros alunos a
matemática na EJA, já consegui entender o que eles precisam e o que eu tenho que
passar,...,foi difícil, demorou uns dois, três semestres (Thaís – Entrevista, 2013).

Esse “saber o que ensinar” muitas vezes pode ser direcionado por uma concepção enganosa de
que os alunos da EJA são incapazes de aprenderem certos conteúdos, como nos relata a
professora:

A gente não pode chegar ali dentro daquela sala de aula e exigir mais do que eles podem nos
dar, a gente ta ali, a gente sabe que é um público diferenciado (...) a gente precisa saber as
limitações daquele aluno, a gente precisa saber o limite do aluno, porque na maioria das
vezes o limite é muito grande (Thaís – Entrevista, 2013).

Essa postura da professora pode causar nos alunos uma crença na sua incapacidade e de
acordo com Freire, “a autodesvalia é outra característica dos oprimidos [...] De tanto ouvirem de
si mesmos que são incapazes, que não sabem nada, que não podem saber [...] terminam por se
convencer de sua incapacidade” (Freire, 1987, p.54). Existe farta literatura da EJA que relata os
alunos dessa modalidade possuem crenças de auto-estima baixa, normalmente proveniente de
experiências escolares anteriores e da própria vivência social.

Assim sendo, o professor de matemática de EJA não pode desconsiderar esta questão. Os
professores enxugam os conteúdos, pois estes já “sabem” o que os alunos precisam aprender e,
dessa forma, aqueles buscam ensinar o básico como nos revela a professora Thaís:

A gente buscou deixar esse currículo bem enxugado, ..., eu acho muito mais correto esse
jeito que a gente faz, coloca ali no currículo, trabalha o que está no currículo, do que deixar o
currículo enorme e não trabalhar nem metade dele. É muito bonito deixar em uma pasta
aquele currículo todo e vai estar enganando a quem? (Thaís – Entrevista, 2013).

A professora no revelou ainda que as mudanças foram feitas baseadas na prática em sala de
aula.

A falta de tempo e a questão de saber o que vai ser necessário na sequência das fases são
outros dois pontos que ficaram em evidência em relação ao ensino de matemática na EJA e que
reforçam a “necessidade” dos professores em “enxugarem os conteúdos”, embora nesse caso não
possamos concluir que seja uma atitude pedagogicamente incorreta.
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No entanto é importante ressaltar que tomar decisões referentes à seleção e/ou adaptação
dos conhecimentos a serem trabalhados em função da própria experiência profissional é, em
princípio, um indicador de autonomia e de reflexão sobre a prática profissional.
A relação com os alunos

A professora Thaís considera que a prática dialógica e em particular a afetividade contribui
de maneira positiva para o aprendizado da matemática conforme se verifica em sua fala:

Com certeza, com certeza, porque se o aluno tem uma antipatia pelo professor, ele já entra
em sala também antipatizado pela matéria, agora quando o professor tem um relacionamento
bom com o aluno, com certeza fica tudo mais fácil (Thaís – Entrevista, 2013).

Vale ressaltar que segundo Freire “o clima de respeito que nasce de relações justas,
humildes, generosas, em que a autoridade docente e as liberdades dos alunos se assumem
eticamente, autentica o caráter formador do espaço dialógico” (Freire, 2001, p. 92)

Assim, de acordo com Freire (1987), Morin (2000), Arantes (2002), Ferreira-Acioly-
Régnier (2010), Piaget (1983), autores já citados, e ainda em consonância com as pesquisas de
Mileto (2009) e Gils (2010), a afetividade contribui de maneira decisiva para permanência dos
alunos na escola, bem como para o aprendizado dos mesmos.

No entanto, a prática dialógica, envolve outros fatores além da afetividade conforme
encontramos em Freire (1987, 2001); Freire e Shor (2006); Santos (2007) e Orlandi (2007) e que
não se mostraram presentes na prática docente da professora Thaís.

Outra característica que surge na prática docente da professora pesquisada é a
infantilização, que pode ser observada na fala a seguir:

A gente precisa também gostar de estar trabalhando ali, de estar lecionando (ali na EJA),
porque eles precisam daquele carinho, parece até coisa de 1a a 4a série (Thaís – Entrevista,
2013).

Também podemos observar essa condição na fala que se segue:
Eu já deixei armadinha (a conta) pra vocês só calcularem. (Observação de Campo no 30,
2012).

E essa condição surge novamente quando a professora fala sobre a aplicação de trabalhos
para os alunos da EJA:

Eu não passo trabalho que normalmente os professores passam pra casa, matemática, eu não
passo, passo em sala (...) essa é minha maneira de fazer trabalho com eles porque eu sei que
se for pra casa alguém vai fazer por eles (...) tem que ser em sala de aula porque eu estou
vendo o que ele está fazendo (Thaís – Entrevista, 2013).

Nesse sentido, Fantinato (2004) no esclarece que “tal infantilização tende a gerar uma
atitude de resistência, porque os educandos adultos, vendo-se negados em suas características de
faixa etária, rejeitam, por exemplo, materiais pedagógicos que associam a coisa de criança”
(Fantinato, 2004, p. 172).

Vale ressaltar que este tipo de atitude já vem sendo apontada em pesquisas anteriores como
Fantinato (2004) e Fonseca (2002), no entanto, como pudemos observar nas falas da professora
Thaís, estas atitudes continuam surgindo nas práticas docentes voltadas para os alunos jovens e
adultos.
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Dessa maneira percebemos que a professora Thaís embora tenha uma relação afetiva e
dialógica com os alunos da EJA, em certos momentos surgem contradições que contrapõem o
seu discurso.
A matemática do dia a dia e a matemática escolar: complementares ou rivais?

Outro ponto importante e que ficou evidente na entrevista com a professora foi a relação de
rivalidade entre a matemática escolar, eurocêntrica, escolar e a matemática do dia a dia.

Abre-se um pequeno parêntese para entendermos o que seria a matemática escolar e a
matemática cotidiana sem, no entanto, nos aprofundarmos nesse assunto, posto que não cabe
nesse trabalho esse aprofundamento.

O conhecimento matemático é um produto da atividade humana e que está presente nas
esferas de sua produção, seja na esfera relativa aos raciocínios que exigem um maior nível de
abstração, que seria a esfera da matemática escolar; seja na esfera da vida cotidiana, nesse caso o
conhecimento matemático manifesta-se dirigido por uma lógica prático-utilitária, e que seria a
esfera da matemática do cotidiano.

Dessa maneira a matemática escolar e a matemática do cotidiano são formas diferentes de
manifestação do conhecimento matemático produzido pela humanidade, ou seja, os
conhecimentos não são distintos, apenas as formas de manifestação deste conhecimento.

Quando perguntada sobre se ela consegue relacionar a matemática escolar com a
matemática do cotidiano, a professora sinaliza que:

É difícil, particularmente no terceiro ano, relacionado ao conteúdo que a gente trabalha, a
gente fala de geometria analítica, então fica um pouco abstrato pra eles, é, quando a gente
fala de matemática financeira é que entra no mundo deles, que a gente fala da parte de juros,
juros compostos, juros simples, então é aí que eles começar a estar vendo uma ligação entre
a matemática e a realidade, porque fora isso é complicado. (...) quando falo de juros eles já
começam a entender, já começam a dar exemplos, já começam a falar mais (Thaís –
Entrevista, 2013).

Apesar da dificuldade em relacionar essas “matemáticas”, a professora, concordando com
Freire (1987), Fasheh (1982), Fantinato (2004) e D’Ambrosio (2001), considera que essa relação
com o cotidiano pode ajudar no aprendizado:

Pautado nesse mesmo sentido, Panciera (2007) aponta a Etnomatemática como a
abordagem que mais se aproxima do trabalho pedagógico na EJA, calcado no fato dessa
abordagem apoiar-se na valorização/legitimação dos conhecimentos adquiridos no cotidiano, nas
diferentes situações do dia a dia.

Em contrapartida, a professora confessa que os alunos muitas vezes ficam “voando”
quando são abordados conteúdos sem muita ligação com a realidade.

As falas da professora Thaís estão em consonância com os estudos de Alves (2004) e
Corôa (2006), quando estes afirmam que o ensino de matemática desconectado da realidade dos
alunos dificulta a aprendizagem e se torna mais um mecanismo de exclusão.

No entanto, em sua fala a professora deixa a entender que a matemática escolar e a
matemática do dia a dia caminham em sentidos opostos, podemos ver isso na fala:

Se eu pudesse deixar alguma coisa relacionada ao cotidiano, é claro que eu teria deixado,
então as coisas que tinham alguma ligação com o cotidiano foram ficando realmente, porque
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eles precisam assimilar esse tipo de, o dia a dia com a matemática, só que ainda é preciso
que tenha coisas que não tenha ligação com o cotidiano, que eles não encontrem ligação,
porque é necessário, é aquilo que eu te falei, lá não tem só aluno que quer terminar o terceiro
ano e parar por ali, tem gente que quer continuar, então se eles querem continuar, eles
precisam, porque no nosso sistema de avaliação para uma faculdade, o ENEM, ele exige de
tudo, ele não vai exigir só o cotidiano (Thaís – Entrevista, 2013).

Dessa forma a matemática escolar e a matemática do cotidiano parecem ser rivais
contrariando Mortimer (2006), uma vez que para a professora Thaís é a matemática escolar, a
matemática que possibilita a progressão nos estudos, a inserção no mercado de trabalho e em
consequência disso a ascensão social e a matemática do cotidiano não.

Considerações finais
A modalidade de EJA é uma modalidade que possui um público diferenciado, dessa forma,

nos parece necessário um trabalho diferenciado, para tanto, nos parece importante que haja uma
formação específica voltada para os professores que irão atuar ou já atuam nessa modalidade de
ensino, caso contrário a EJA pode se tornar uma mera reprodução do ensino regular, como a
presente pesquisa apontou.

Nesse sentido De Vargas (2006) coloca como fundamental a necessidade de se repensar os
programas de formação de professores para estes atuarem na modalidade de EJA.

O que vemos na prática é que em muitos casos não existe a formação inicial para lecionar
na EJA e nem a formação continuada por não ser oferecida ou mesmo porque os professores não
a procuram, dessa maneira a formação acaba se dando pela experiência, que pode se dar de
maneira positiva para o ensino ou não. Essa lacuna acaba acarretando na construção de
concepções dos professores de matemática sobre o ensino de matemática na EJA e que
influenciam as práticas docentes destes professores.

Dessa forma, a prática docente diária na EJA acaba por tornar-se um processo de
aprendizagem, aonde o professor vai se adaptando à realidade através da experiência e dessa
maneira reafirmando sua identidade de professor de EJA

Através da entrevista e das observações das aulas de matemática da professora Thaís,
algumas concepções da mesma sobre o ensino de matemática na EJA ficaram mais evidentes: a
seleção dos conteúdos pautados num “saber o que ensinar”; a relação dialógica afetiva entre
professor e alunos algumas vezes contraditória e a condição de rivalidade entre a matemática
escolar e a matemática do dia a dia.
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Resumo
Este texto tem por finalidade lançar ‘os olhares’ às investigações narrativas no
Tempo Comunidade da Licenciatura em Educação do Campo-Unifesspa-Marabá-
Pará. Nesse sentido, me inclinei a investigar em que termos a pesquisa requerida
como processo metodológico dessa Licenciatura, contribui para a interlocução
Universidade e Comunidade do campo em contexto de Educação Matemática.
Busquei identificar a natureza das mudanças das práticas docentes, e como auxiliam
os futuros docentes a (re)significarem suas práticas, conectando-as ao ambiente
campesino e suas especificidade. Apropriei-me das ‘vozes’ de minha orientanda,
sujeito, para a partir dessas, apresentar as dimensões pessoais e profissionais que
emergiram em ambiente formativos. Trata-se, de pesquisa narrativa, que traz a
reconstituição de histórias vividas por mim e por minha orientanda, além dos
diálogos com autores outros. A análise desse material revelou o Tempo Comunidade,
em meio à formação inicial para docência em Matemática, como possibilidade de
enxergar a pesquisa, o ensino e a extensão como instâncias indissociáveis.
Palavras-chave: narrativas, tempo comunidade, educação matemática, experiências,
docência.

Principiando o diálogo: a constituição de novo/outro espaço investigativo
Durante o processo de diálogo, as pessoas aprendem a pensar junto – não apenas no sentido
de analisar um problema comum que envolve criar conhecimentos comuns – mas no sentido
de preencher uma sensibilidade coletiva, na qual pensamentos, emoções decorrentes
pertencem não a um único indivíduo, mas a todos ao mesmo tempo (Isaacs, 1994, p. 358).

Por isso me coloco em uma dimensão dialógica, indo para além de um simples ir-e-vir de
mensagens, me direciono a um movimento pelo qual “possa emergir um tipo especial de
processo e de comunicação em que os participantes se encontram e sofrem mudanças”
(Skovsmose & Alrø, 2006, p. 120). Pois compreendo quão saudável é esse espaço investigativo
que adentro, por possibilitar gerar conhecimento como ação, enriquecido pelo intercâmbio com
outro e imersos no mesmo processo, por meio do que chamamos de comunicação (D’Ambrosio,
2006).

Perseguir uma proposta em que a pesquisa atravessa a Licenciatura em Educação do
Campo da Universidade do Sul e Sudeste do Pará-Unifesspa é de extrema responsabilidade,
especialmente quando o direcionamento é formar educadores para atuação específica junto às
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populações que trabalham e vivem no/do1 campo, assim como assumir a docência numa
perspectiva multidisciplinar, que ancora na inter e transdisciplinaridade, e na indissociabilidade
teoria-prática dos conhecimentos pertinentes ao curso, numa perspectiva problematizadora. É
explicitar que o campo será utilizado aqui para designar um lugar abrangente que incorpora
espaços: da floresta, da pecuária, das minas e da agricultura, dos pesqueiros, dos caiçaras, dos
ribeirinhos, dos quilombolas e extrativistas.

Nesse contexto, quanto mais se problematizar os educandos, como seres no mundo e com o
mundo, tanto mais se sentirão desafiados. Tão mais desafiados, quanto responder aos desafios.
Desafiados compreende o desafio na própria ação de captá-lo. Mas, precisamente porque captam
o desafio como um problema em suas conexões com o outro, num plano de totalidade e não
como algo petrificado, a compreensão resultante tende a tornar-se crescentemente crítica, por
isto, cada vez mais desalienada (Freire, 1987).

Desta maneira entendo o quão importante é a pesquisa – e seus movimentos
inter/transdisciplinares – nesse lugar, não como fim, mas como itinerário que permite delinear os
meios pelos quais os discentes – numa interlocução com os docentes do curso – precisarão traçar
para futuras atuações como docente em ambiente educacionais no campo, seja formal e/ou
informal. Toma-se como ponto de partida o resgate e estudo dos subsídios que compõem a
memória, saberes, valores, costumes e práticas sociais e produtivas dos sujeitos do/no campo.

A pesquisa nessa conjuntura, compreendida como princípio educativo, nos permite
perscrutar por diversos caminhos do saber, porém aqui me deterei apenas em apresentar os
movimentos da investigação no itinerário da Educação Matemática no Tempo
Localidade/Comunidade, que é o tempo das práticas de pesquisa social e educacional,
configurando-se como momento de investigação acadêmica sobre o cotidiano pedagógico das
escolas rurais e das comunidades em que elas se situam. É o momento de levantamento de dados
e da vivência de experiências socioeducativas junto à escola e a comunidade; de modo que
permitam a construção de reflexões sobre a realidade e os processos pedagógicos que no campo
se desenvolvem (Pará, 2012).

Compreendo que esse percurso nos levará a espaços outros/novos que permitirão dialogar
com os saberes do conhecimento científico e da experiência2. É também nesse momento que se
produzirão os dados sobre a vivência de experiências socioeducativas junto à escola e a
comunidade do campo investigada, de modo que permitam reflexões sobre a realidade e os
processos pedagógicos que no campo se desenvolvem, para assim compor o corpus da pesquisa.

Nesses termos compreendo o Tempo Comunidade como processo de produção de
conhecimentos por possibilitar a articulação de maneira coesa o processo de ensino e
aprendizagem, tendo a pesquisa como meio em que se direciona e remete-se à extensão. Assim
sendo, catalisadora do processo de ensino e de aprendizagem, uma vez que as integrações entre
ensino e pesquisa requerem o diálogo necessário e permanente com os saberes que os sujeitos
elaboram para além dos muros da universidade.

1 “No: o povo tem direito a ser educado no lugar onde vive. Do: o povo tem direito a uma educação
pensada desde o seu lugar e com sua participação, vinculada à sua cultura, e às suas necessidades
humanas e sociais” Caldart (2005, p. 27).
2 “São finitos, particulares, subjetivos, relativos e pessoais, portanto, não sendo possível separá-los dos
indivíduos que os “encarnam” (Larrosa, 2006).
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Diante do explicitado me inclinei a investigar, a partir de orientações do Tempo
Comunidade, em que termos a pesquisa requerida como processo metodológico da Licenciatura
em Educação do Campo, contribui para a interlocução Universidade e Comunidade do campo
em contexto de Educação Matemática.

Paisagem em que o diálogo reverbera: (re)traçando o processo metodológico
Um diálogo não pode ser influenciado pelos papéis (e o poder associado a esses papéis)das
pessoas que participam do diálogo[...]. Um diálogo só pode desenrolar-se por meio de suas
próprias fontes dinâmicas, pelas perspectivas, emoções, reflexões e ações de parceiros em
posições as mais igualitárias possíveis. [...] Dialogar significa agir em cooperação
(Skovsmose & Alrø, 2006, p. 131-133).
Em determinadas situações queremos que os diálogos sejam evidenciados, que tragam a

‘nossa história’, mas não devemos nos esquecer de que eles estão carregados de poder, do eu.
Para isso devemos ficar alerta para que esse poder não reverbere no dialogar. E é pensando nisso
que me empenho em ficar atenta a dinâmica investigativa, bem como, aprender a aprender nesse
traçado metodológico. Entendendo que “aprender é um modo de aprender e do apropriar-se”
(Heidegger, 1987, p.76).

Nesse processo de aprender a aprender em meio à formação inicial para professores que
ensinarão Matemática e a partir de orientações do Tempo Comunidade/Localidade da
Licenciatura em Educação do Campo, cabe inicialmente refletir sobre questões que atravessam
as discussões em meio o processo de formação: qual a representação do conhecimento
matemático para a comunidade pesquisada? Que conhecimentos matemáticos as comunidades
investigadas apresentam em momento de pesquisa? E quais consideram relevantes para a atuação
em contexto comunitário? Em que termos os discentes do campo que ensinarão Matemática para
o Ensino Fundamental e Médio manifestam instituir em espaços educativos e em suas práticas
discursivas o saber matemático em termos conceituais, considerados básicos ou fundamentais
para aprendizagem?

Pensando em formadores (docentes) de futuros formadores (discentes) que ensinarão
Matemática cabe indagar: como o espaço de investigação Tempo Comunidade alinhado a
orientação em ocasião do Tempo Universidade e pós esse período, contribui para a interlocução
Universidade e Comunidade do campo em contexto de Educação Matemática? E de que maneira
essa metodologia auxilia os futuros docentes, bem como os formadores desse curso a
(re)significarem suas práticas docentes, vislumbrando uma formação docente conectada ao
ambiente campesino e suas especificidade?

Portanto, assumo estas indagações como objeto desta pesquisa, debruçando o meu olhar
investigativo sobre as problematizações a partir das quais os discentes/docentes veem e
imprimem nos seus discursos/análises, em que (se) decifram, interpretam(-se) e narram(-se) as
comunidades que investigam, em conjunto com as discussões realizadas em Tempo Universidade
e Comunidade/localidade.

Nesse contexto de formação, entendo assim como Fiorentini e Lorenzato (2006) que o
educador(a) matemático(a) deve conceber a Matemática como um meio: ele(a) educa através da
Matemática, visando a formação do cidadão crítico e, devido a isso, questiona qual a Matemática
e qual o ensino são adequados e relevantes para essa formação. Corroborando com essa
compreensão, assim como Kahlmayer-Mertens (2008, p. 37), entendo a “Matemática não como a
ciência calculadora que efetua e extrai resultados mensuráveis a partir de operações lógicas entre
entidades numéricas, mas como Heidegger nos descreve”:
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O ‘matemático’, segundo a origem etimológica, resulta do grego ‘ta mathemata’, o que se
pode aprender e, ao mesmo tempo; em consequência, o que se pode ensinar. ‘Manthanoein’
significa aprender. ‘Mathesis’ significa lição e, na verdade, num duplo sentido: lição no
sentido de ‘ir a uma lição e aprender’ e lição como ‘aquilo que é ensinado’. Ensinar e
aprender são aqui tomados num sentido lato e, ao mesmo tempo, essencial, não no sentido
restrito tardio, utilizado na escola e pelos doutos (Heidegger, 1987, p. 76).
Apresento essa concepção por meio de postura docente em momentos de orientação

(Tempo Universidade e Comunidade/localidade) com os meus alunos os quais discuto questões
pertinentes a Educação Matemática – e que aqui destaco minha aluna Diana como sujeitos e
coparticipe da pesquisa. Aqui vale elucidar que, o ensinar corresponde o aprender, em que o
“ensinar é dar, um oferecer; no ensinar, não é oferecido o ensinável, mas é dada somente ao
aluno a indicação de ele tomar aquilo que já tem” (Heidegger, 1987, p. 76).

Esse espaço é relevante por ser propício, para compreender as relações de sentido e
significados presentes nos processos de (re)significação dos docentes em relação ao
conhecimento de si e de suas práticas para ensinar, em que essas estão conectadas com a
Educação Matemática e com o mundo social mais amplo no qual ela se insere.

Sendo assim, assumo a narrativa investigativa como termo de referência a uma qualidade
que estrutura a experiência que vai ser estudada e, além disso, como designativa dos padrões de
investigação que vão ser utilizados para estudo da experiência. Corroboro com a visão de que, de
alguma maneira, quando narramos fatos, feitos, fenômenos, experiências, sentimentos,
descobertas, compreensões, interpretações, proposições, narramos vida (Aragão, 1993).

Daí porque adoto a narrativa como modalidade e atitude de investigação/discussão, bem
como, modo de expressão, por considerar que tal procedimento permite compreender os
processos de transformação presentes nas trajetórias dos sujeitos, procurando capturar os
movimentos que traçam as conexões e nós na constituição desse sujeito (Moraes & Galiazzi,
2007).

É nessa perspectiva que me insiro na narrativa investigativa, como forma de dar
visibilidade às histórias e aos discursos que reverberam no campo e ecoam nos espaços
educativos (momentos de aulas e orientações), justamente por entender como Connelly e
Clandinin (1995, p.11) que, “nós - os seres humanos - somos organismos contadores de histórias,
organismos que, individual e socialmente, vivemos vidas relatáveis”.

Vislumbro por meio dessa pesquisa possibilidades de análises que permitam ‘olhar’ e ‘ver’
o narrado. Captar para revelar, a partir das narrativas do sujeito, o conjunto de relações de
sentido, de tramas ligadas à transformação de cada sujeito na transformação de si, de suas
práticas e dos processos de formação em que a contribuições da Educação Matemática me
ajudarão a compreender ‘as matemáticas’ praticadas em comunidades campesinas e em especial
pelos professores e alunos do/no campo em contexto escolar, bem como as tensões das práticas
urbanas impostas ao campo.

Em busca de revelar essas apreensões, defino em conjunto com minha orientanda os
procedimentos para capturar excertos trazidos por ela e de seus sujeitos (moradores e
trabalhadores da comunidade Vila Cajazeiras-Itupiranga-Pará, lugar onde vive) em meio às
investigações a essa comunidade, sob múltiplo uso de instrumentos para produção dos dados,
entre os quais: as discussões/registros do acompanhamento/orientação da discente investigada, o
uso dos nossos diários de bordo, os questionários, bem como os ditos advindos das entrevistas
semiestruturadas e áudio-gravadas realizadas pela discente.
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É olhando de outro lugar e de outra posição que focarei, especificamente, o palco de
atuação da discente/orientanda em seus lócus de investigação e na discussão pós-produção de
dados. Intenciono acenar às preocupações da Educação Matemática quanto à importância do
processo de ensino e aprendizagem dos conhecimentos/conteúdos matemáticos nos diversos
espaços educativos.

Essa preocupação se evidencia e se direciona para esfera educacional em decorrência do
desenvolvimento de projetos pedagógicos que atende as populações campesinas em seu direito à
Educação Escolar, mas se verifica que há um confronto entre as instituições educativas e
educadores com as tensões provenientes do estranhamento mútuo entre as práticas do campo e as
práticas escolares urbanas. A sala de aula em que os conhecimentos matemáticos são quase que
completamente desvinculado do contexto vivido pelos campesinos.

Apoiada a esse dito, D’Ambrósio (2006) associa seu pressuposto epistemológico à
historiografia, que parte da realidade natural e valida toda aquisição histórica através de um
enfoque cognitivo com forte fundamentação cultural, propondo uma ação pedagógica efetiva,
considerando valores humanos e repensando os objetivos da educação como uma de suas
preocupações centrais. Compartilhando com esses pressupostos é que teci os movimentos
investigativos do Tempo Comunidade da Licenciatura da Educação do Campo.

A memória, o cenário e a paisagem: “Escutar com os olhos e ver com a voz”3

Há uma paisagem a cada cor, a cada momento, a cada lembrança. O vermelho pode lembrar
o cenário de uma ação policial ou do cafezal antes da colheita. Pode lembrar o terror ou
satisfação. O olhar inclui a memória, o cenário e a paisagem, mas captar a totalidade con-
creta inclui a percepção de que há um visível e um invisível, expresso pela rede de fenô-
menos do real captado pela teia de relações do sujeito da paisagem”(Souza, 2009, p. 125-6).
Entendo que são esses elementos que compõem nossa subjetividade e as subjetividades de

nossos sujeitos, é que nos dão a forma de ver, ser e estar no mundo, portanto, não deixam de
intervir na relação que estabelecemos com o outro, no mundo. Então: como ler qualquer coisa –
as palavras, o mundo, os outros – sem deixar interferir nossa cultura, nossa história de vida,
nossos valores?

Portanto, foi nesse espaço de reflexão e interlocução que localizei um terreno sobremaneira
fértil nos termos expressos por Arroyo (2008, p. 2):

Cada vez mais conhecemos que nos processos educativos entram em relação sujeitos
humanos, educadores(as) e educandos(as), que sendo humanos carregam culturas, memórias,
valores, identidades, universos simbólicos, imaginários para os cursos de formação e para os
processos de ensinar-educar-aprender.
Assim compreendo que ao recontar um episódio, um fato, o sujeito reconstrói, elabora-o,

dá novos significados às memórias e, nesse percurso, percebe nuanças do problema evidenciado,
que anteriormente não era percebido e/ou tinha pouca representatividade. Dessa maneira, o dito é
reelaborado pelo sujeito emergindo, portanto, a ‘verdade’ que estava encarcerada, o interdito.

Em sintonia com essa compreensão Cunha (1997, p. 2-3), ressalta que:
Quando uma pessoa relata os fatos vividos por ela mesma, percebe-se que reconstrói a
trajetória percorrida dando-lhe novos significados. Assim, a narrativa não é a verdade literal

3 Escutar/pensar com a amplidão dos olhos e falar/operar com a clarividência de uma nova visão (Vergani,
2009).
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dos fatos mas, antes, é a representação que deles faz o sujeito e, dessa forma, pode ser
transformadora da própria realidade. Esta compreensão é fundamental para aqueles que se
dedicam à análise de depoimentos, relatos e recuperações históricas, especialmente porque a
estes se agregam as interpretações do próprio pesquisador, numa montagem que precisa ser
dialógica para poder efetivamente acontecer.
Portanto, ao me apropriar da narrativa, na qual entendo que tem a capacidade de

representar experiência de vida, trarei relatos, interlocuções minha com orientanda Diana, bem
como, diálogos com teóricos que embasam essa pesquisa. Nesse interstício Heidegger diz: é bom
lembrar que no caminho do saber o docente tem mais a aprender do que os discentes, a saber,
fazer aprender. Nesse contexto dialógico, no processo de ensino e aprendizagem o docente deve
ser dócil, brando, mesmo tendo essa prática como risco, dificuldade inerente ao cuidar por
ensinar/aprender (Kahlmeyer-Mertens, 2008).

Na esteira dessa discussão, apresento o espaço de comunicação/interação: Tempo
Comunidade, lugar em que acontece o processo de ensino e aprendizagem via pesquisa. Para
tanto tomo como norte o que dista o PPC da Licenciatura em Educação do Campo-UNIFESSPA:

Tempo Localidade/Comunidade é o tempo da Pesquisa Sócio-Educacional, onde, mais que
um mero exercício de coleta de dados, buscar-se-á, a partir da análise dos aspectos que
condicionam a vida dos sujeitos do campo, fomentar o estudo e reflexão sobre as possibi-
lidades da ação pedagógica [individual e coletiva, educadores e escola] no desenvolvimento
de processos formativos e na produção de conhecimentos que ajudem no empoderamento
político-cultural e sustentabilidade das comunidades camponesas (PARÁ, 2012, p. 19).
Conhecido o lugar de investigação, redireciono-me aos excertos do sujeito – com vistas à

produção de conhecimento – que capturei nos momentos de orientação, na eminência de articular
a pesquisa às discussões realizadas no Tempo-Espaço Universidade4, tendo como elementos
importantes da Pesquisa Sócio-Educacional a investigação e análise do cotidiano pedagógico,
das compreensões e práticas dos sujeitos educativos e do currículo das escolas do campo – a que
esse processo de formação se destina.

A meu ver, o olhar da Educação Matemática me torna mais sensível ao ver os percalços
criados pela dita ‘supremacia’ da Matemática, evidenciada por muitos, como sendo
conhecimento alcançado por poucos, em que os dotados de maior inteligência, são capazes de
aprender – em sua maioria homens. É assim que a Matemática, o saber monopolizado da
autocracia oriental é vista por grande parcela da sociedade. Não quero aqui ‘incriminar’ os
conhecimentos matemáticos, mas sim acenar para o fato de que o nosso pensamento lógico
matemático5, nos auxilia a pensar de maneira crítico-reflexivo, não apensar numéricos e isso não
é privilégio de poucos. Para tal, entendo ser necessário acionar a Educação Matemática Crítica
(Skovesmose & Alrø, 2006), destacando que os atributos da comunicação/interação influenciam
as qualidades da aprendizagem de Matemática.

Esse movimento crítico-reflexivo estruturante é perceptível no manifestar da discente
Diana ao fazer afirmação quanto ao investigado, quando expõe: “fazer a Pesquisa Sócio-

4Constituem-se em momentos de estudo interdisciplinar [aulas], organizados a partir do trabalho de
professores e disciplinas-referências [modo intensivo], considerando as temáticas propostas por área para
pesquisa de cada eixo nos T-E Localidade e que permitem um primeiro aprofundamento das reflexões
sobre os dados apresentados (Pará, 2012, p. 25).
5A saber, mais detalhadamente sobre ‘As Estruturas Matemáticas e Lógicas’ se direcionar a Jean, P. O
Estruturalismo. Trad. Moacir Renato de Amorim. São Paulo: DIFEL, 1979.
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Educacional nesta localidade é de suma importância para mim, pois, a mesma [comunidade]
retrata momentos significativos e decisivos à minha formação; profissional, familiar, religiosa e
pessoal, assim, estou fortemente arraigada à sociedade local” [depoimento Diana, 2011].

Olhando e ouvindo esse dito, é perceptível que se evidencia e firma-se um compromisso da
discente para com sua comunidade, devido vivencia outras e perspectivas futuras que almeja, não
apenas para si, mas outros nos diversos lugares que se insere, seja profissional, familiar, religioso
e pessoal. Com esse “escutar/pensar com a amplidão dos olhos e falar/operar com a clarividência
de uma nova visão” (Vergani, 2009, p. 220), poderá levá-la a se movimentar não somente no que
tange aos conhecimentos específicos de sua área – a Matemática – mas a tornará mais sensível ao
outro. Vejo-me imbricada a esse processo de releituras dos lugares em que a docência atravessa.

O contexto evidenciado foi durante a pesquisa sócio-educacional do III Tempo
Comunidade, cujo tema: extrativismo da madeira na comunidade rural de Cajazeiras –
Itupiranga/Pará: saberes, cultura e identidades; vislumbrava a ‘presença’ da Matemática muito
ais que termos numéricos.

No percurso da investigação registrado por Diana, a mesma apontou de imediato obstáculo
enfrentado pela comunidade: “a crise econômica no setor madeireiro, devido as fortes pressões
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA, muitas
madeireiras que vinham trabalhando de forma ilegal foi devidamente fechadas, por
consequência, deixando muitos pais de famílias desempregados” [Depoimento de Diana, 2011] e
nesse contexto viu a possibilidade da matemática emergir.

Diante do achado e em momento de orientação, lancei as indagações para que a aluna e
todos que estavam na sala pudessem refletir sobre o direcionamento da investigação e as novas
aprendizagens. Para tanto seguem as indagações: a Matemática está inserida de que forma nesse
contexto? Como Educadores Matemáticos, o que podemos fazer para melhor problematizar tal
situação? De que maneira intervir para agregar conhecimentos que possibilitem reflexões dos
sujeitos que sofrem a ação?

Começamos a dialogar, intencionávamos refletir sobre o fato – “crise econômica no setor
madeireiro”. Diante dessas indagações/preocupações e pensando em transformação me
‘desloque’ juntamente com a Diana para lugares/conhecimentos sobre a problemática e tensões
do campo, sem, no entanto mencionar o teor matemático esperado – os números, cálculos – que a
aluna estava à procura.

Tomando esses questionamentos e relatos outros suscitados no diálogo, pude enquanto
docente/pesquisadora/orientadora refletir na/sobre a ação, e daí perceber que “na sua essência, o
diálogo com todos os atributos que lhe são peculiares poderá habilitar discentes e docentes a
(re)significar o conhecimento, conhecer outras experiências, testar novas ideias, conhecer o que
se sabe e o que mais se precisa aprender (Gonçalves, 2008, p. 6). E é nesse entremeio que
devemos instaurar ao que a Matemática se propõe – ajudar a resolver problemas da vida real.
Nesse contexto vale ressaltar que conhecimento na ação, reflexão na ação e reflexão sobre a ação
e sobre a reflexão na ação – ganha pertinência no desenvolvimento pessoal dos docentes,
remetendo-se a materialização do solo profissional numa atmosfera de (auto)formação
participada.

Trilhando esse pensamento, percebo que o momento de orientação do Tempo Comunidade,
se configura com um solo fértil de aprendizagens, pois possibilita essas ações direcionando a
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aprendizagem significativa6, em que a produção do conhecimento perpassa não apenas pelos
conteúdos disciplinarizados, mas sobre tudo o que foi experienciado/vivido. Nesses termos, é
salutar imprimir que os saberes da experiência é indispensáveis à prática educativa-crítica, a qual
essa metodologia se apoia.

Acredito que essa trajetória saudável permite que “o formando desde o princípio em sua
experiência formadora, assumindo-se como sujeito da produção do saber, se convença
definitivamente que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidade para a sua
produção ou sua construção”, ou seja, esse movimento nos leva a perceber que, “quem ensina
aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender” (Freire, 1996, p. 12).

Cabe aqui alertar ou alertarmos! Enquanto docente e/ou discente devemos compreender
que nossa formação – docente ou para a docência – como inconclusa, seja com relação aos
conhecimentos de natureza dos conteúdos específicos de cada área, quanto os pedagógicos
especializados. Por isso é relevante investir na formação docente, seja inicial e/ou continuada,
tendo a comunicação interativa7 como componente intensificaste para as ocorrências dos
diálogos no desloco, Tempo Comunidade e Tempo Universidade. Penso que esse caminho
convida-nos a “ser-com-o-mundo” a “ser-com-os-outros”, ‘em que ser com’ é caráter
constitutivo do próprio “homem-no-mundo”, pois o mundo é sempre algo que partilhamos com
outrem (Heidegger, 1993).

Nesse cenário, o docente que se pretende, perscruta sua memória para encontrar os achados
adormecidos quando graduando e se permite “ser-com-os-alunos”, ou seja, fica em estado de
solicitude, de cuidado, e não em alerta para verificar as ‘verdades científicas’, mas sim procurar
meios para auxiliar os discentes em sua caminhada acadêmica de futuros docentes
aliando/aproximando as teorias às vivencias em tempos de pesquisa em seu lócus investigativo,
em vias de inserção em espaço escolar.

São esses passos que procuro seguir, “ser-com-os-alunos”, em tempos de orientação. O
“ser com” me permite rememorar/refletir o meu ‘ser aluna’ e ‘ser docente’. Isso advém do
ler/ouvir as transcrições de minha orientanda sobre o a vida em sua comunidade. Aí me vejo, ao
vê-la tentando achar os espaços marcados pela matemática que ela queria apresentar – apenas a
aparição dos dados numéricos e não a discussão para além dos conteúdos matemáticos em que a
sua comunidade acenava/acena à degradação do meio ambiente a passos largos. Então o que
fazer? Olhar e não vê o esforço da aluna ao apresentar os “números”? Ou retomar novas/outras
discussões em que a Educação Matemática possa auxiliar traduzir/refletir seu relato?

Na direção da discussão que ora ensejo, vale dedicar atenção ao depoimento narrado por
Diana apresentando os conteúdos matemáticos em suas entrevistas com funcionários de
madeireiros:

Os valores estimados por árvore variam entre a qualidade e a distância. Um exemplo disso é
a melancieira chamada madeira branca, ou como dizem os madeireiros, madeira fraca de
baixa classe, o valor está entre 100,00 (cem reais) e 120,00 (cento e vinte reais) por árvore.
Porém, a madeira nobre é mais cara, está estimada em 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
por árvore [Depoimento de funcionário da madeireira, 2010].

6 A partir da perspectiva de Coll (1988), a ideia do aprendizado significativo assenta-se em pensar que,
tanto o aprendiz como o educador estão comprometidos na construção de significados (Coll Apud
Cuberes; Duhalde, 1998, p. 108).
7 Comunicação que necessariamente precise de interlocutores ativos, usando ou não a comunicação oral
e/ou escrita, desde que os sujeitos da interação se façam presentes (Gonçalves, 2008).
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Com relação à distância, a madeira é valorizada da seguinte forma, se é perto da serraria ela
vale até 200,00 (duzentos reais), mas, se for longe esse valor cai pra 50,00 (cinquenta reais)
por árvore. Acontece que, para a derrubada da madeira, no caso de quem não tem um trator é
preciso alugar. Pois, ele faz a média de quatro cargas de madeira por dia [Depoimento de
funcionário da madeireira, 2010].
O processo de compra da madeira é somente através do projeto de manejo, o valor da árvore
varia de cinquenta a oitenta reais. Ela é transportada por motorista da própria serraria. O
rendimento por produção é de cinco mil metros cúbicos (5.000 m³) anualmente. Essa
madeira não é exportada, o seu destino é apenas a diversos estados brasileiros [Depoimento
de funcionário da madeireira, 2010].

Quando discutir com a Diana sobre esses depoimentos, ela enfatizou grandemente sobre os
dados numéricos sem se importar com os conhecimentos socioculturais. Então me perguntei:
será que eu a conduzi a tal direcionamento? Como retomar? Como discutir sem direcionar ao
foco visto por mim? Será que não fica perceptível que todo esse dano ambiental e econômico
desenfreado pode gerar a Vila Cajazeira e no seu entorno, problemas irreparáveis, mesmo as
madeireiras tendo licença ambiental para o funcionamento? Em quais aspectos ela enxergou as
questões que a Educação Matemática se empenha? Penso que esse refletir pode (re)construir a
minha nova/outra trajetória para o ensino em contexto de Educação Matemática.

As idas e vindas dos Tempos Universidade e Comunidade em que os diálogos são travados
me permitiu refletir e ancorar essas indagações para posteriormente prosseguir com a pesquisa,
pois “o maior ganho de um[a] professor[a] pode ter é que, ao observar, refletir e expressar sua
visão de mundo em um processo cooperativo, ele pode mudar e vir a saber coisas de uma nova
forma” (Skovsmose & Alrø, 2006, p. 127).

Falar sobre reflexão em um cenário matemático é grifar a Educação Matemática Crítica
descrita por Skovsmose (2004, p. 10), em que “as relações dialógicas devem prevalecer para que
desenvolvamos uma atitude democrática”, buscando “caminhos que desviem da norma
predominante de domesticação” dos aprendentes e ensinantes dos conhecimentos matemáticos.

Há de se perguntar: será que enveredar por reflexões a partir de ‘vozes’ que trazem fatos
como esses, permite vislumbrar mudanças de postura docente? Dito de outra maneira: será que
esses achados nos dão subsídios para dizer que o exercício da docência/pesquisa, como estratégia
de ensino, tendo como perspectiva a pesquisa, nos levará a ser docentes diferenciados, com
pensamento, atitude inter/transdisciplinar? Concebo que as transformações que acontecem
durante esse processo de, ora orientando na Universidade e ora em Comunidades/Localidades,
em meio a diversidade cultural, pode possibilitar mudanças significativas em nós pesquisadores,
que reverberam em nosso ‘ser’ docente.

Nesse sentido, evoco momentos experienciados/vividos pela discente Diana no estágio em
ambiente escolar8 – lócus da pesquisa do IV Tempo Comunidade – compartilhado comigo em
movimento de orientação. Trago as diferentes manifestações e vozes que compõem reflexões de
sujeitos docentes investigados por ela, tomando com foco a interação discente-docente durante o
processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos matemáticos. Viso a partir desses relatos
elucidados pela Diana, refletir sobre novas maneiras de enfrentar os problemas emanados no
trajeto investigativo, bem como, de compreensões sobre a formação docente.

8Salas de aula de 5ª a 8ª série, sendo observado a dinâmica de trabalho de dois professores de
Matemáticas, onde os mesmos se dividem no período vespertino para ministrar as aulas dessas turmas.
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Ao desenvolver o estágio de observação a discente Diana se mune de esforços para superar
suas dificuldades formativas(docente em formação), ao mesmo tempo em que, reflete sobre
como acontece a interação professor-aluno durante o desenvolvimento dos conteúdos
matemáticos, ao abrir o seguinte comentário/observação:

Sobre os conteúdos matemáticos ensinados aos alunos há uma situação difícil de
compreender, quando se trata das operações fundamentais, a maioria das turmas observadas
não sabem as quatro operações, ou seja, não as memorizara. O problema é tão grave, que,
quando o professor pergunta sobre um número correspondente ao resultado das operações de
multiplicação e divisão, somente um ou dois alunos respondem, os outros ficam mudo.
Assim, é impossível seguir adiante com os conteúdos, já que as operações fundamentais são
à base do ensino da matemática [Depoimento de Diana, 2011].

Ao realizar a análise das suas constatações, mediante observação, enfatiza:
Certamente os alunos já deveriam saber a tabuada de cabeça, resolver situações problemas
envolvendo as quatro operações desde o Ensino Fundamental Menor, mas não é isso que
acontece. Eles chegam ao Ensino Fundamental Maior totalmente despreparado das noções
básicas. De forma que, os professores vão passando conteúdos de acordo com o
planejamento de curso. Na verdade, são poucos os alunos que compreendem da maneira que
é passado, mas, outros vão passando de um ano a outro sem aprender de fato o que lhes é
ensinado [Depoimento de Diana, 2011].

É perceptível que a aluna só se ateve a ver os conteúdos conceituais que foram/deveriam
ser ensinados e não refletiu o que poderia ter levado esses alunos a chegarem ao
desconhecimento dos fatos básico das operações fundamentais. Vale indagar: quais conteúdos
atitudinais e procedimentais adentraram no espaço educativo enquanto os docentes desenvolviam
os conteúdos matemáticos? A aluna/pesquisadora também não realizou nenhuma relação com o
vivido pela comunidade (extrativismo em Cajazeira) em que a escola está inserida, ou seja, não
trouxe o contexto cultural a qual a Educação Matemática Crítica preconizar.

Ao discutir esse episódio com a Diana, chamei atenção sobre ela se voltar a refletir a partir
da experiência, ou seja, refletir na/sobre a prática pedagógica, em que implicariam analisar os
ditos e questionar os pressupostos, as premissas éticas, as perspectivas que enquadram, limitam e
distorcem a própria ação, servindo de obstáculo ao modo como o professor vê essa mesma ação,
não apenas ver os conteúdos conceituais matemáticos isoladamente.

E é nesse contexto, Tempo Universitário, que compreendo como momento oportuno e
cheio de possibilidade de redimensionar o olhar à pesquisa e suas análises. E o Tempo
Comunidade sendo então um meio fluido para investigação, por não encerrar em si mesmo, pois
permite as idas e vindas da pesquisa com imbricações de informações e conhecimentos da
comunidade como os conhecimentos científicos teorizados.

Enfim, precisamos levar em conta o significado de apreender com as coisas ditas como
acontecimentos, como algo que irrompe num tempo e espaço muito específicos, ou seja, no
interior de interlocuções, num certo momento e lugar.

Deste modo, percebo que são os ditos e a reflexão sobre eles que nos direcionam a certas
atitudes. Todavia, são as atitudes investigativas que sugerem que é preciso aprender o exercício
da dúvida permanente em relação às nossas crenças, às nomeações que vimos fazendo por muito
tempo, de tal forma que já as transformamos em afirmações e objetos plenamente naturalizados.
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Conclusões Reflexivas: compreensões sobre mudança de olhares
Meu investimento no traçado desse texto foi trazer à discussão os movimentos da

investigação no itinerário à produção de conhecimento em Educação Matemática no Tempo
Comunidade (tempo em lócus de pesquisa), sem desvincular do Tempo Universidade (tempo em
aula). Na discussão que realizei, a narração foi minha aliada, por se harmonizar duplamente com
minha intenção de (re)contar, relatar o experienciado, e com o propósito de elucidar percursos
que constituem a trajetória desses processos de investigação, na formação inicial de docentes de
Matemática no/do campo para o Ensino Médio.

Ative-me a relatar narrativas das minhas orientações no Tempo Comunidade e/ou
Universidade, tomando emprestadas algumas vozes – significativas para mim em momento de
orientação e investigação – para lançar ‘flashes’ nas questões pertinentes à formação docente
nesses ambientes que me movimento. Pois, compreendo que a interlocução ocorrida nesses dois
Tempos (Comunidade e Universidade), oportuniza ao discente e docente de formação inicial
para o ensino de Matemática, a visualizarem com mais clareza a relação entre a teoria e prática,
em meio à investigação, já que esses dois tempos ocorrem ao longo de todo curso da
Licenciatura em Educação do Campo-Unifesspa-Marabá-Pará.

Na captura das vozes, em meio investigativo, bem como, o estar em lugares vividos por
mim e pela minha orientanda, nos permitiu também (re)visitar nossas memórias. Por
conseguinte, em meio à polifonia das vozes dos sujeitos (vozes elucidadas por Diana), percebi
que esses mobilizam a memória da discente para trazerem à tona personagens, cenas e cenários
que, de algum modo, influirão nas mudanças de práticas docentes e que possibilitarão mudanças
na dimensão pessoa e profissional, em que ao refletir sobre si mesmo num contexto acadêmico
abre possibilidade de levar ao autoconhecimento e ao reconhecimento da maneira adequada para
trabalhar os conteúdos/conhecimentos matemáticos em meio campesino (escolas do campo).

E por conta disso, creio que as mudanças que ocorrem no campo acadêmico/profissional
não se dissociarão das transformações do campo pessoal. Desta forma reforço quão profícuo é o
espaço do Tempo Comunidade desenvolvido por essa Licenciatura para a constituição do
Educador(a) Matemático(a). Pois viabiliza percurso que tem por finalidade a produção de
conhecimentos e novas compreensões sobre os fenômenos e discursos investigados em ambiente
campesino. Permitindo ainda que o processo de formação do educando (para docência) desse
curso integre significativamente o ensino, a pesquisa e a extensão. Nesse sentido, esse
movimento se dar em, educar, educar-se pensando em si e no outro, na sociedade.

Hoje, compreendo a necessidade desses novos olhares, pois podem subsidiar e viabilizar a
construção de outros/novos projetos que possibilitem o desenvolvimento pessoal e profissional
do(a) professor(a) de Matemática. Assim sendo, vale a pena aprofundar, discutir e refletir sobre
as opções que temos e que podemos criar, uma vez que o desafio da formação docente – mais
especificamente de Matemática – passa/rá sempre pelos confrontos das inúmeras
(im)possibilidades de ação que cada um dos projetos apregoa como alternativas nesse campo.
Dito de outra maneira, precisamos romper com um modelo pré-estabelecido de percurso
acadêmico e abrir espaço para articular o ensino, a pesquisa e extensão em que essas dimensões
aconteçam concomitantemente e não em momentos estanques, sejam, portanto, indissociáveis.

Deixo aqui, meus ‘olhares nômades’ – olhares em constante deslocamento, mudanças de
posição, em dispersão – que vêm carregados de reflexões sobre minha história pessoal e
profissional, especialmente pelas experiências docentes em formação inicial e continuada de
professores que ensinarão e/ou ensinam Matemática. Por isso alerto, que a todo instante devemos
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lembrar que ensinar é provocar o estudante a descobrir um sentido próprio a si e a própria
necessidade do seu aprender.
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Resumo
A utilização pedagógica das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)
contribui potencializando e motivando o ensino de matemática e deve constituir a
formação inicial e contínua dos professores. Este estudo tem como objetivo avaliar
os resultados, em termos da aprendizagem dos alunos participantes, de uma
intervenção pedagógica, numa disciplina de um curso de licenciatura em matemática,
envolvendo a seleção e uso de tecnologias para utilização como instrumento didático
em sua atuação na Educação Básica. O referencial teórico adotado é o Conhecimento
Pedagógico e Tecnológico do Conteúdo – TPACK, que se originou da Base de
Conhecimento de Lee Shulman, em especial do Conhecimento Pedagógico de
Conteúdo. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas.
Os resultados indicam potencialidades no uso das tecnologias e apontam a
necessidade da vivência dos licenciandos no uso das TIC para que estes se sintam à
vontade em utilizá-las pedagogicamente ao longo de suas carreiras.
Palavras-chave: tecnologia, TPACK, matemática, didática, pedagogia, formação.

Introdução
No atual sistema de ensino brasileiro são diversas as questões relativas à utilização

pedagógica das tecnologias. Algumas passam por amplos e complexos temas como a tendência
da mudança da transmissão de instruções realizadas puramente em quadro e giz para uma
realidade envolvendo a construção do conhecimento com a contribuição da utilização de
tecnologias digitais como mediadoras deste processo. Consideramos, nesta conjuntura, que o
futuro professor carece vivenciar em seu processo formativo o uso pedagógico das tecnologias
para ter a possibilidade de incorporá-las em suas aulas. Para esta incorporação das tecnologias no
ambiente escolar diversos são os desafios, pois a simples informatização do ambiente escolar não
garante benefícios ao processo de ensino e aprendizagem.

Este estudo parte do princípio que a utilização pedagógica das Tecnologias da Informação
e Comunicação (TIC) contribui potencializando, facilitando e motivando o ensino de matemática
e deve fazer parte da formação inicial e contínua dos professores1. Tem como objetivo principal

1 Este trabalho é um recorte da pesquisa de doutorado do primeiro autor e tem apoio da UNESPAR -
Campus de Campo Mourão, da UFSCar e da Fundação Araucária.
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avaliar os resultados, em termos da aprendizagem dos alunos participantes, de uma intervenção
pedagógica, desenhada com base no TPACK, numa disciplina de um curso de licenciatura em
matemática.

O referencial teórico adotado se constituiu do uso pedagógico das TIC na formação inicial
do professor de matemática. Consideramos as bases de conhecimento de Lee Shulman (1986;
1987) e o framework2 TPACK (Tecnological Pedagogical Content Knowledge ou Conhecimento
Tecnológico e Pedagógico do Conteúdo) de Koehler & Mishra (2005; 2008). Os dados
analisados foram produzidos pelos participantes de uma intervenção pedagógica, ao longo do
último ano de seu curso de licenciatura em matemática, na qual tiveram a oportunidade de
selecionar ferramentas digitais, planejar detalhadamente e reger aulas específicas para o
laboratório de informática. Neste estudo, analisamos o processo de seleção e uso pedagógico de
ferramentas digitais. Assim, o presente trabalho apresenta a metodologia que utilizamos para a
realização desta intervenção pedagógica e seus resultados que contemplam a perspectiva dos
licenciandos com relação a seus aprendizados. Os dados foram analisados sob a perspectiva da
base de conhecimento de Shulman e do framework TPACK.

A seguir apresentaremos como foi realizada a intervenção pedagógica e uma síntese do
Conhecimento Pedagógico e Tecnológico do Conteúdo (TPACK). Por fim, mostramos os
resultados da intervenção, analisados sob as lentes do TPACK.

A intervenção pedagógica
Realizamos uma intervenção pedagógica em uma instituição pública de ensino superior

brasileira. Foram contemplados diversos momentos, incluindo a definição pelos alunos do
conteúdo a ser trabalhado, o debate teórico a respeito do uso pedagógico de laboratórios de
informática nas escolas, a seleção de tecnologias a serem utilizadas, o planejamento de aulas e
microaulas3 práticas.

Inicialmente, propusemos uma discussão sobre qual conteúdo matemático do ensino médio
seria escolhido para nortear as discussões sobre a utilização da tecnologia. A turma optou pelo
conteúdo de funções quadráticas. Os alunos foram agrupados em duplas e encarregados de
planejar em detalhes como iriam trabalhar o conteúdo de funções quadráticas com o uso
pedagógico de ferramentas TIC. Realizamos discussões teóricas com base em artigos científicos
com temas relacionados ao uso pedagógico do laboratório de informática para o ensino de
matemática.

Em seguida, iniciamos o processo para seleção de quais tecnologias seriam utilizadas. Para
isto, os alunos desenvolveram uma pesquisa aberta, porém não exaustiva na internet, buscando
mídias envolvendo sites, softwares e vídeos que pudessem ser usados pedagogicamente para o
ensino e aprendizagem daquelas funções. Os graduandos obtiveram uma quantidade significativa
de resultados apresentando seis sites, dezesseis softwares e sete vídeos.

2 Entendemos por framework um conjunto de conceitos relacionados, que explicam um determinado
fenômeno. Neste caso a inter-relação entre os conhecimentos de tecnologia, de pedagogia e de conteúdo e
as relações transacionais entre esses componentes. Uma possível tradução para a expressão seria “quadro
teórico”, no entanto manteremos o termo em inglês por julgar que sua tradução não possui um sentindo
mais amplo que o original.
3 Microaulas é o termo utilizado na instituição para designar aulas práticas ministradas pelos licenciandos
à sua própria turma de estudantes, com horário reduzido, sob a supervisão de um professor.
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Para saber quais destas tecnologias eles realmente poderiam utilizar, solicitamos uma
pesquisa bibliográfica por meio de um levantamento de documentos oficiais das esferas federal,
estadual ou municipal para terem acesso aos editais referentes à infraestrutura existente nos
laboratórios de informática das escolas públicas. Em paralelo, observaram as estruturas físicas
dos laboratórios de informática de algumas escolas públicas. Isto permitiu a estes futuros
professores compreender quais equipamentos existem nos laboratórios das escolas públicas e o
que pode ser instalado nos computadores.

A partir desta compreensão sobre quais equipamentos e softwares existentes, ou que
poderiam ser instalados nas escolas públicas brasileiras, foi iniciado o processo de seleção de
TIC, que consistiu em criar um filtro para determinar quais das tecnologias encontradas, na
pesquisa inicial, seriam as mais viáveis para a prática na escola. Para a construção deste filtro,
consideramos o resultado da análise documental como sendo um critério técnico. Este critério
contemplou a compatibilidade das TIC com o sistema operacional Linux, idiomas e tipo de
licença para uso. Outro critério utilizado foi não-técnico, que consistiu na opinião dos
licenciandos ao trabalhar com aquela determinada tecnologia, no sentido de considerarem-na útil
ou não, seus prós e contras, porque usariam ou não e o que o futuro professor achou de trabalhar
com aquela tecnologia. Ponderou-se suas percepções sobre a facilidade de uso e de seu aluno
aprender a usar a ferramenta, sua utilidade para o ensino e aprendizagem daquele conteúdo, as
limitações pedagógicas, observadas pelo uso na prática de todas as vinte e nove mídias
encontradas anteriormente. O objetivo foi classificar as tecnologias com relação às que seriam
propícias ou não para o ensino de funções quadráticas, de modo a eliminar as que não
satisfizessem os critérios.

Realizamos discussões a respeito de que tipo de vídeo seria pertinente para a utilização em
sala de aula ou laboratório de informática, uma vez que existem uma infinidade de vídeos
disponíveis na grande rede. Muitos destes podem ser acessados pelo YouTube e diversos outros
estão disponíveis em páginas web voltadas à educação. Neste contexto, o Participante 5
observou: “esta discussão é muito interessante, pois quando falamos de vídeos, podemos utilizá-los em
qualquer contexto para qualquer conteúdo”.

O Participante 2 complementou que: “não conhecia este vídeo, tinha visto apenas aulas
envolvendo a resolução de exercícios, normalmente de vestibular. Achei muito interessante”, referindo-
se a um dos vídeos pesquisados.

Com relação aos softwares, foram analisados pelos licenciandos os seguintes: AlgoSim,
Archim, Casyopée, Crispy Plotter, Function Grapher, GeoGebra, Gnuplot, Grapes, Graph,
Graphmatica, KAlgebra, KmPlot , MathGV, NPlot, Parabolas e Winplot. Para isto, eles
executaram cada programa e verificaram as possibilidades de uso pedagógico para o ensino e
aprendizagem de funções quadráticas propiciadas por cada software. Por fim, houve ampla
discussão dos softwares, embasada nas análises feitas por cada dupla. Os alunos argumentaram
sobre o porquê selecionar ou não cada programa e chegaram à conclusão, ainda parcial, sobre
usar o GeoGebra, Graph e Winplot e descartar o uso dos demais.

Neste ponto, houve um questionamento sobre trabalharem com três softwares distintos que,
em geral, atenderam aos recursos e características esperadas para o ensino de tais funções, pois
teriam que aprender e dominar as três ferramentas. Diante disto, o Participante 7 colocou a
seguinte questão: o que os softwares Graph e WinPlot possuem de recursos que justifiquem seu
uso. Isto é, o que eles fazem que não é possível fazer no GeoGebra? Realizamos em seguida uma
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densa discussão com o intuito de responder à questão proposta pelo aluno, com argumentação
dos participantes focadas neste momento nestes três softwares. Com isto, abrimos a possibilidade
de reduzir a lista de três softwares para apenas um ou dois. Por fim, após debaterem e
defenderem seus argumentos, os participantes chegaram ao consenso de utilizar apenas o
GeoGebra. No geral, eles não encontraram funcionalidades substanciais nos demais softwares,
que o GeoGebra não possua e que seja viável investirem em seu aprendizado. Contudo, admitem
que existam alguns recursos pontuais que são oferecidos apenas pelos demais softwares.

Após os participantes vivenciarem pelo uso, as dificuldades, limitações e possibilidades de
todas as mídias encontradas na primeira fase, realizarem diversos debates, refletirem sobre os
prós e contras de cada tecnologia estudada, consideraram serem úteis para o ensino e
aprendizagem de funções quadráticas, além do GeoGebra, os sites Comportamento das funções,
Graph.tk e WolframAlpha. Contudo, estes, por serem sites possuem necessidade de acesso
simultâneo à internet por todos os alunos. Outro fator relacionado a estes sites é que possuem
menos recursos que os existentes em diversos softwares. Com relação aos vídeos, nenhum dos
encontrados na pesquisa inicial seria utilizado.

A segunda etapa da intervenção pedagógica consistiu da realização de planejamento e
execução de microaulas com o uso pedagógico de tecnologias para o ensino e aprendizagens de
funções quadráticas.

Dividimos a sala em duplas para orientá-las sobre como deveriam realizar o planejamento
pedagógico e a elaboração das microaulas; o pesquisador disponibilizou um roteiro indicando o
que deveria ser contemplado e de que maneira isto poderia ser feito. Esta orientação consistiu em
solicitar às duplas a efetuarem uma descrição das atividades propostas, a serem realizadas no
laboratório de informática da escola, e como a dupla abordará a solução e explicação da mesma.
Nela, incitamos aos participantes a descreverem passo a passo como seria a aula, inclusive as
explicações e as telas das tecnologias utilizadas, a cada momento da aula, com a devida evolução
temporal das atividades. Nosso objetivo com este planejamento detalhado foi propiciar aos
participantes visualizar a aula, desenvolver a atividade previamente, compreender o conteúdo e
como utilizar a tecnologia pedagogicamente para o ensino daquele assunto. Como também,
proporcionar aos acadêmicos condições para que, ao chegarem em sala, apliquem aquela
microaula, vivenciando na prática como organizar e trabalhar com uma aula em laboratório de
informática, utilizando pedagogicamente a TIC para o ensino de um conteúdo.

Em um primeiro momento, o professor pesquisador colocou-se à disposição para dirimir
dúvidas e esclarecer como se elabora o planejamento destas aulas. Em um segundo momento,
com o intuito de verificar a abrangência do planejamento, conferimos se houve erros e
propusemos as devidas correções, modificações ou aprimoramentos. Após a realização das
correções, constatamos alguns problemas na elaboração, os quais foram corrigidos.

Infelizmente nosso tempo para as duplas ministrar as microaulas era escasso devido a
limitações impostas pela carga horária da disciplina. Portanto, em termos de planejamento, as
duplas realizaram-no sobre funções quadráticas, procurando explorar conceitos e aplicações. No
entanto, na microaula deveriam trabalhar apenas com uma parte. Como a sala foi dividida em
seis duplas, duas abordaram os coeficientes e o gráfico das funções. As demais se encarregaram
de trabalhar com aplicações, possibilitando a elas, trazerem atividades multidisciplinares.

Após concluírem o planejamento, as duplas realizaram duas microaulas por dia, cada qual
com uma hora de duração. Elas foram efetuadas em um laboratório de informática da
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universidade, para que os alunos pudessem vivenciar a realidade de lecionar neste ambiente,
mesmo convictos, que a realidade seria distinta da prática na escola, com turmas da Educação
Básica, quando comparadas com essas aulas, ministradas à turma de formandos no ensino
superior, devido, dentre outros aspectos, ao conhecimento e maturidade da classe.

Nestas diversas aulas, o software contribuiu para um entendimento dos conteúdos
abordados de maneira distinta à utilizada com tecnologias tradicionais como lápis e papel.
Prezamos pelo uso do software para que os alunos possam aproveitar em algum grau o
dinamismo por ele oferecido, alterando valores ou parâmetros e observando os resultados. No
encerramento de cada aula demonstramos nossas impressões sobre a mesma, evidenciando os
acertos e falhas para que toda a turma pudesse perceber os problemas e cuidar para que não
ocorram novamente.

Deste modo, toda a turma participou ministrando as respectivas microaulas e assistindo as
dos colegas. Perceberam, por meio destas aulas, maneiras ora mais, ora menos dinâmicas do uso
da tecnologia. Os exemplos utilizados foram replicados pela turma, que acompanhou o
desenvolvimento das atividades em seus computadores, no laboratório de informática. Ficaram
com cópia dos arquivos utilizados para, em caso de interesse, resgatarem e aperfeiçoarem esses
exercícios para utilizarem-nos em sala de aula quando sentirem necessidade.

Conhecimento pedagógico e tecnológico do conteúdo (TPACK)
Nesta seção, apresentaremos brevemente o Conhecimento Pedagógico e Tecnológico do

Conteúdo – TPACK. Ele originou-se da Base de Conhecimento de Lee Shulman. Apoiado, em
especial, no Conhecimento Pedagógico de Conteúdo, ou na literatura internacional, PCK -
Pedagogical Content Knowledge (Shulman, 1986, 1987). Como expresso por Shulman (1987)
esta Base de Conhecimento envolve diversos tipos de conhecimentos. Porém o autor destaca que
o Conhecimento Pedagógico do Conteúdo é a categoria mais importante, pois a interseção de
conteúdo e pedagogia é, segundo ele, a chave para o professor transformar o conhecimento do
conteúdo que ele possui em formas pedagogicamente adaptadas às capacidades de aprendizagem
apresentados por seus alunos.

O conceito do TPACK surgiu em uma articulação inicial elaborada por Pierson (2001), no
entanto apenas em 2005 ganhou maior destaque, principalmente pela publicação de Koehler &
Mishra (2005). Os autores utilizaram a concepção da Base de Conhecimento de Shulman (1986;
1987), especificamente do Conhecimento Pedagógico de Conteúdo no qual foi explicitamente
integrado o componente de Conhecimento Tecnológico. O framework TPACK é constituído de
três conhecimentos fundamentais: Conhecimento do Conteúdo (CK – Content Knowledge),
Conhecimento Pedagógico (PK – Pedagogical Knowledge) e Conhecimento Tecnológico (TK –
Technological Knowledge). De acordo com o modelo, a combinação destes três tipos
fundamentais de conhecimento resulta em outros quatro tipos de conhecimento: o Conhecimento
Pedagógico de Conteúdo (PCK – Pedagogical Content Knowledge), o Conhecimento
Pedagógico da Tecnologia (TPK – Technological Pedagogical Knowledge), o Conhecimento
Tecnológico de Conteúdo (TCK – Technological Content Knowledge) e, pela interseção de
todos, o Conhecimento Tecnológico e Pedagógico do Conteúdo (TPACK – Technological
Pedagogical Content Knowledge). O conhecimento do contexto, também faz parte do modelo
(Graham, 2011, Mishra & Koehler, 2006, Koehler & Mishra, 2008). Assim, o framework
TPACK enfatiza as conexões existentes entre tecnologias, abordagens pedagógicas específicas e
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conteúdos curriculares, conceituando como esta tríade pode interagir uns com os outros para
produzir o ensino baseado em tecnologias educacionais (Harris, Mishra & Koehler, 2009).

Explanaremos brevemente a seguir os conhecimentos que formam a base do TPACK.
Conhecimento do conteúdo (CK): “é o conhecimento sobre o assunto a ser ensinado ou

aprendido” (Mishra & Koehler, 2006, p. 1026, tradução nossa). Shulman (1986) já havia
indicado que nele está incluído o conhecimento de conceitos utilizados na disciplina.

Conhecimento Pedagógico (PK): é um conhecimento genérico originado de diferentes
campos como Pedagogia, Didática e Currículo, que se aplica ao aprendizado do aluno. Mishra &
Koehler (2006) efetuam assim sua definição “é um profundo conhecimento sobre os processos,
práticas e métodos de ensino e aprendizagem e como se envolvem, entre outras coisas, em geral
propósitos educacionais, valores e objetivos” (p. 1026).

Conhecimento Tecnológico (TK): Mishra & Koehler (2006) o definem como
“conhecimento sobre as tecnologias padrão, como livros, giz e quadro-negro, e tecnologias mais
avançadas, como a Internet e vídeo digital. Isto envolve as habilidades necessárias para operar
determinadas tecnologias” (p. 1027, tradução nossa). Assim, este conhecimento engloba a
utilização de computadores, hardwares periféricos, softwares, vídeos, dentre outros.

Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK): é a denominação dada à interseção e
interação da pedagogia com o conhecimento do conteúdo, compatível com o conceito de
Shulman (1986) de que o ensino de um conteúdo abrange as formas mais úteis de representação
de ideias de uma área específica, os tópicos regularmente ensinados de um determinado assunto,
as analogias e ilustrações mais adequadas e a avaliação do aprendizado. Conforme exposto por
Mishra & Koehler (2006) “este conhecimento inclui saber quais abordagens de ensino se
adequam ao conteúdo, e da mesma forma, sabendo como elementos do conteúdo podem ser
organizados para um melhor ensino” (p. 1027, tradução nossa).

Conhecimento Pedagógico da Tecnologia (TPK): é a compreensão de como utilizar
determinadas tecnologias para o ensino e aprendizagem, integrando a tecnologia com estratégias
pedagógicas gerais. De acordo com Mishra & Koehler (2006), “é o conhecimento da existência
de diversos componentes e recursos tecnológicos e, como eles podem ser utilizados no cenário
de ensino e aprendizagem” (p. 1028, tradução nossa). Assim, o TPK refere-se à capacidade de
utilizar criticamente os recursos tecnológicos em um contexto pedagógico.

Conhecimento Tecnológico do Conteúdo (TCK): inclui a compreensão da maneira em
que a tecnologia e o conteúdo influenciam e restringem um ao outro. Mishra & Koehler (2006) o
definem como sendo o conhecimento de como utilizar a tecnologia para o ensino do conteúdo e
“os professores necessitam conhecer não apenas a matéria que eles ensinam, mas também alterar
a maneira que o assunto pode ser ensinado por meio da aplicação de tecnologia” (p. 1028,
tradução nossa).

Conhecimento Tecnológico e Pedagógico do Conteúdo (TPACK): este não é igual ao
conhecimento de seus componentes individuais e suas interseções, pois vai além das múltiplas
interações de suas três esferas de conhecimentos. O TPACK engloba o ensino de conteúdos
curriculares utilizando técnicas pedagógicas, métodos ou estratégias de ensino, que utilizam
adequadamente tecnologias para ensinar o conteúdo de forma diferenciada de acordo com as
necessidades de aprendizagem dos alunos. Mishra & Koehler (2006) defendem que o TPACK
“precisa considerar todas as três questões não isoladamente, mas dentro das complexas relações
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no sistema definido pelos três elementos-chave” (p. 1029, tradução nossa). De acordo com a
proposta de Mishra & Koehler (2006), o TPACK representa a utilização da tecnologia para
apoiar estratégias pedagógicas específicas e construtivas para ensinar o conteúdo.

Destacamos que estes conhecimentos são influenciados por fatores contextuais, como a
cultura, status socioeconômico dos alunos e estruturas organizacionais da escola (Harris &
Hofer, 2011, Cibotto & Oliveira, 2012). Neste sentido, os pesquisadores Cibotto & Oliveira
(2012) destacam “o contexto brasileiro no qual nem toda juventude possui acesso a uma
tecnologia de qualidade e muitos dos quais possuem esta possibilidade, utilizam as tecnologias
digitais em diversos contextos cotidianos, mas não o fazem da mesma maneira no interior das
salas de aula” (p. 10). Conforme o exposto fica evidente a relevância de considerar os fatores
contextuais abordados pelo framework TPACK de Koehler & Mishra (2008).

Resultados da intervenção pedagógica analisadas sob as lentes do TPACK
A coleta dos dados utilizados como base para esta seção foi realizada por meio das

transcrições de entrevistas semiestruturadas a respeito de quais aprendizados os participantes
obtiveram relacionados ao uso pedagógico da tecnologia durante a realização da intervenção
pedagógica. Identificaremos as falas dos participantes pelo acrônimo “P” seguido de seu número
(1 a 12). O segundo número, após o ponto, indica a sequência de extração daquele excerto na
entrevista. A análise qualitativa foi organizada de modo a salientar aspectos da aprendizagem dos
participantes com relação à seleção de tecnologias e às microaulas. A seguir, tomando como base
algumas das unidades de significado apresentamos a análise efetuada sob as lentes do TPACK,
que investiga e identifica conhecimentos construídos pelos licenciandos sobre a seleção de
tecnologias e de seu uso pedagógico.
Aprendizagens ao selecionar TIC para uso pedagógico no ensino de funções quadráticas

Apresentamos a seguir a análise e resultados das falas extraídas das entrevistas com os
participantes da intervenção pedagógica, na qual destacamos os conhecimentos adquiridos pelos
mesmos, na perspectiva do framework TPACK, durante o processo realizado para a seleção de
sites, vídeos e softwares para o uso pedagógico destas tecnologias no ensino e aprendizagem de
conteúdos relacionados a funções quadráticas.

No excerto “eu acho que foi útil, porque pegamos os documentos, e eu não tinha ideia do que
poderia utilizar em sala de aula e o tanto de software que foi encontrado, sites e vídeos. Foi bem
diferente pra mim” (E2.1) a Participante 2 considerou que o processo de seleção de tecnologias,
utilizado na intervenção, trouxe contribuições para sua formação, pois propiciou acesso a
documentos com informações a respeito de infraestrutura de laboratórios de informática nas
escolas públicas, às quais não possuía conhecimento. O resultado da pesquisa inicial culminou
em vários softwares, vídeos e sites, em que diversos foram novidade em seu rol de
conhecimento.

No extrato “O processo foi interessante, principalmente para saber que tipo de computador e
que tipo de software tem disponíveis nas escolas públicas e particulares, principalmente o que você vai
poder trabalhar como professor” (E8.1) a Participante 8 esboça que considerou o processo de
seleção proveitoso para saber que tipo de infraestrutura está disponível nas várias escolas para o
trabalho com tecnologias nos laboratórios de informática, informando que aprendeu sobre quais
computadores e softwares estão disponíveis nas escolas.
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Na fala “Por exemplo, para trabalhar com matrizes... Qual programa eu vou utilizar? Não sei!
Então teria que fazer um levantamento primeiro para saber quais programas dariam conta de resolver o
problema” (E4.7), a participante 4 exemplifica outro conteúdo para o qual faria um levantamento
semelhante, com o intuito de encontrar um software para trabalhar com aquele assunto.

O Participante 5 elucida em “o que eu gostei mesmo foi a parte de experimentar o software, essa
parte de utilizar e ver os detalhes de cada um dos softwares. A maneira como foi feita, eu acredito que foi
boa, não vejo como fazer diferente, realmente tentou abranger tudo a respeito da escolha de um software
para o ensino de funções quadráticas” (E5.1), ter gostado de realizar a experimentação dos
softwares, vivenciando a potencialidade e fragilidade de cada um deles, no que tange seu uso
pedagógico para o conteúdo de funções quadráticas. Cabe salientar que alguns dos softwares
possuem diversos recursos focados a conteúdos distintos ou, a níveis de escolaridade
diferenciados dos que propomos inicialmente, a partir da definição do conteúdo de funções
quadráticas. Limitamo-nos a explorar as funcionalidades para este assunto, voltado ao ensino
médio e desconsiderando outras possibilidades naquele momento.

Nestes três excertos, diferentes participantes da intervenção pedagógica apresentaram
indícios de terem construído o Conhecimento Tecnológico (TK) durante o processo de seleção
de TIC. Nos três casos iniciais os licenciandos ressaltam terem adquirido conhecimento a
respeito de quais tecnologias são possíveis de serem utilizadas nas escolas públicas brasileiras.
Na fala anterior (E5.1), o participante salientou que seus maiores aprendizados ocorreram
durante a vivência ao degustarem cada software verificando seus limites e possibilidades para o
uso pedagógico no ensino e aprendizagem de conteúdos relacionados ao tema escolhido.

Em “foi útil para meu aprendizado [...]. Foi importante fazer a pesquisa para vermos o que tinha
a respeito [...]. Como não trabalho na escola e nem leciono ainda, é importante fazer essa pesquisa,
porque assim quando nós formos para a escola tem que saber qual é o programa que o governo oferece,
o que pode ter e o que que pode ser instalado. Nessa parte foi importante” (E10.1), o processo de
seleção de software contribuiu para o aprendizado da Participante 10, que explica ter sido por
meio da pesquisa que ela soube quais tecnologias podem ser utilizadas pedagogicamente na
escola para o ensino de funções quadráticas.

“Até então eu tinha pouco contato com esses softwares e esses sites, foi um conhecimento, apesar
de achar difícil de mexer nos programas, principalmente os que estavam em inglês ou outro idioma, mas
foi bacana a gente ter contato com outros softwares e a gente repensar realmente nossa prática enquanto
docente. Então, realmente foi de fundamental importância todo esse processo” (E12.1). Neste excerto,
a Participante 12 relata como foi o processo de seleção de tecnologias realizado pela sua turma,
durante a intervenção. Ela expõe suas dificuldades e o que aprendeu ao realizar o estudo teórico
sobre a tecnologia disponível na escola, por meio de pesquisas nos documentos oficiais a
respeito da infraestrutura dos laboratórios de escolas públicas e dos softwares lá disponíveis.
Colocou, por fim, sua percepção a respeito da escola neste sentido. Ela ressalta, em sua
perspectiva, a importância do contato que ela teve com aquela gama de softwares ao vivenciar o
uso de todos, um a um.

Neste trecho, “quando for trabalhar com a matéria no software, eu terei que fazer um processo
de seleção para escolher o software, para ver qual é o melhor para trabalhar com os alunos, pensando
sempre nos alunos, o que vai ser mais fácil para eles, mais compreensível. Usaria a mesma ideia que
usamos, pegaria vários para comparar, a parte teórica não precisaria, porque eu já estaria na escola e
veria o que tem de estrutura, e dai dos que eu pesquisei (softwares) iria testar para ver qual é o melhor”
(E11.3), a Participante 11 confirma que repetirá o processo utilizado na intervenção com o
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intuito de selecionar outro software para um conteúdo distinto, apenas com a diferença de não
buscar documentos que indiquem o que pode existir de infraestrutura na escola. Consideração
pertinente pela possibilidade de verificar em loco o que existe no laboratório de informática em
questão. Ela realizaria uma seleção de softwares focada no trabalho com os alunos, “pensando
sempre nos alunos, o que vai ser mais fácil para eles, mais compreensível”, considerando suas
necessidades e o que seria mais propício para eles usarem, em termos de facilidade para que
possam compreender. Entendemos que esta inquietação da participante, é vista pelo framework
TPACK como fazendo parte TPK, em termos de representação da integração tecnológica com
estratégias pedagógicas. Conforme relatado por Mishra & Koehler (2006), “isto pode incluir um
conhecimento de uma gama de ferramentas existentes para uma determinada tarefa, a capacidade
de escolher a ferramenta com base na sua finalidade” (p. 1028, tradução nossa). Este
conhecimento de diversos instrumentos tecnológicos para o ensino, enquadra-se no processo
realizado na ocasião da escolha das tecnologias para o ensino de funções quadráticas, que por sua
vez pode ser replicado para outros conteúdos matemáticos. Isso representa um aprendizado que a
participante adquiriu ao efetuar a pesquisa para a seleção dos softwares, tanto que pretende
realizar novamente pesquisas como essa para outros conteúdos.

Nas três falas anteriores (E10.1, E12.1 e E11.3) consideramos que as participantes
construíram conhecimentos relacionados ao TPK, porém cada qual evidenciando momentos
distintos do processo de seleção de tecnologias. No primeiro deles, a referência central relaciona-
se à pesquisa documental por ela realizada. No segundo caso, o foco está na vivência que a
participante teve durante a prática no uso dos softwares na escolha de qual utilizar para o
conteúdo designado. A fala acima, a qual efetuamos uma reflexão mais densa a respeito, esboça
que a participante utilizará novamente o mesmo sistema de pesquisa, pensando principalmente
no uso que seus alunos poderá fazer da mesma. Ela pretende fazer realizar nova vivência nos
softwares por meio da realização de testes para ver qual melhor se encaixa nos requisitos de sua
preferência.

“Vimos que não tem apenas o GeoGebra, tem vários outros softwares parecidos que poderiam
fazer algumas coisas que o GeoGebra também faz e que a gente poderia utilizar, como o WinPlot que é
muito bacana e alguns outros também” (E8.3). A Participante 8 ressalta que outros softwares,
dentre eles o Winplot, também possuem funcionalidades úteis para o ensino e aprendizagem do
assunto elencado. Embora a sala tenha opinado por trabalhar com o GeoGebra, outros softwares
também possuem recursos atraentes a serem utilizados no ensino de funções quadráticas, os
quais também permitem a construção de conhecimento aos alunos. A participante aponta que
poderia utilizar o Winplot para trabalhar com o mesmo conteúdo, demonstrando preocupação
pedagógica e conhecimento tecnológico do conteúdo. A participante contempla em sua fala
traços de diversos conhecimentos como o PK, TCK e o TPACK como um todo, pois apresenta
aprendizados sobre diversos softwares, preocupada com um conteúdo específico e como aqueles
programas podem ser usados para o ensino do assunto trabalhado.

É evidente, na fala da Participante 4 “se deixarmos apenas no quadro, não dá para mostrar
tudo o que tem ali, por exemplo a variação dos coeficientes a, b e c, é algo interessante de se mostrar no
software” (E4.9), a preocupação pedagógica com o uso do software e o aprendizado de seus
educandos. Ela ressalta a possibilidade de dinamismo na variação dos coeficientes a, b e c, com
o uso do aplicativo. Algo que não é possível trabalhar com tal naturalidade no quadro.
Dinamismo este, que permite um entendimento mais fácil por parte dos estudantes, quando
comparado à estagnação existente ao trabalhar apenas com giz, quadro, lápis e caderno. O
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programa possibilita ao aluno alterar os coeficientes observando imediatamente o resultado
apresentado graficamente pelo software. Fato que propicia ao aluno melhor compreensão e
facilita na construção do conhecimento a respeito daquele conteúdo. Sua fala reflete a
preocupação pedagógica (PK) em utilizar um software (TK) para melhorar a compreensão de
seus alunos relativa à variação dos coeficientes a, b e c de uma função quadrática (CK). Uma
ampla compreensão do exposto remete ao correto uso pedagógico da tecnologia no ensino e
aprendizagem de conteúdos matemáticos, conforme estabelecido no TPACK por Mishra &
Koehler (2006).

No caso anterior a participante destacou aprendizados e conhecimentos referentes ao
TPACK, cada uma contemplando conteúdos distintos, porém destacando a preocupação em usar
pedagogicamente as TIC de maneira que não é possível fazer com a mesma naturalidade
utilizando apenas mídias não digitais.

Avaliamos que estes excertos supracitados contemplam, em algum grau, distintos
conhecimentos conforme o defendido no framework TPACK. Fazem menção à seleção de
tecnologias para o ensino de um conteúdo. Em geral baseiam-se no apoio de um software, que
permite a seus alunos explorarem possibilidades que não são de simples verificação em meios
tradicionais.
Aprendizagens ao elaborar e ministrar microaulas com o uso pedagógico da tecnologia

Nesta seção verificaremos as aprendizagens que os licenciandos adquiriram ao planejar,
preparar ou ministrar microaulas à sua turma utilizando o GeoGebra, software selecionado pelos
estudantes durante o processo de intervenção pedagógica.

A participante 8 apresenta na fala “a gente mexeu bastante no GeoGebra. A questão do
GeoGebra a gente aprendeu bastante coisa nova, deu para aprender bem” (E8.2) a obtenção de
conhecimento específico do uso do software. Como ela não relata o modo de utilização do
mesmo, compreendemos que houve apenas aprendizados relacionados ao TK.

“Para o meu aprendizado serviu, quando eu estava preparando a aula, eu vi a diferença em mim,
no antes e no depois, inclusive por ter feito e outras curiosidades enquanto fazia a construção” (E7.4). O
Participante 7 esclarece que teve conhecimentos construídos ao preparar sua aula prática,
inclusive utilizando a ferramenta para ir além da proposta de sua aula e compara os dois
momentos, antes e após seu estudo, apresentando deste modo consciência da própria
aprendizagem. O TK surge do uso do GeoGebra nestas atividades desenvolvidas pelo
participante. Além disso ao considerarmos o uso deste instrumento para elaborar uma aula onde
a tecnologia é utilizada pedagogicamente para o ensino de um conteúdo temos presente os
conhecimentos abrangidos pelo TPACK.

A Participante 2 reflete no extrato “para o uso do software, esse planejamento, particularmente
para mim que planejei a aula, pra mim foi bom” (E2.5). sobre o planejamento que ela efetuou para
as aulas práticas no laboratório na qual utilizou pedagogicamente o GeoGebra para o ensino das
funções quadráticas, conforme delineado pelo TPACK.

No excerto “O que eu aprendi sobre o GeoGebra durante essas microaulas foi bem gratificante
para mim. Apesar de eu conhecer um pouco e ter ouvido falar, eu não sabia mexer, até mesmo para a
aula eu tive que aprender a mexer e durante as aulas dos colegas aprendi ainda mais. Para mim foi um
grande aprendizado do uso pedagógico do GeoGebra” (E12.4), a participante 12 realiza um relato
sobre o conhecimento que obteve durante o preparo e de sua aula e ao assistir as aulas dos
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colegas, no qual percebeu como utilizar a ferramenta para o ensino de funções quadráticas
conforme estabelecido pelo framework TPACK.

Assim, estes excertos apresentam aprendizados relacionados ao framework TPACK, posto
por Mishra & Koehler (2006), durante a fase da intervenção que se destinou ao ensino de
funções quadráticas por meio do uso pedagógico das tecnologias pelos alunos formandos de um
curso de licenciatura em Matemática de um curso superior público situado no Brasil.

Considerações finais
Os dados analisados demonstram quais conhecimentos foram adquiridos pelos

participantes do processo de intervenção pedagógica que utilizamos como base para permitir a
vivência na seleção e uso pedagógico da tecnologia para o ensino. Os excertos de fala escolhidos
ilustram as diferentes aprendizagens neste processo.

A análise permitiu evidenciarmos conhecimentos adquiridos pelos futuros professores de
matemática de quais tipos de tecnologias são possíveis de serem utilizadas nas escolas públicas
brasileiras.

Os participantes perceberam, por meio da vivência ao longo da experimentação, os limites
e possibilidades do uso pedagógico de diversas tecnologias para o ensino e aprendizagem do
conteúdo relacionado a funções quadráticas. Durante a intervenção pedagógica, ao longo desta
vivência, os formandos apresentaram, em diversos momentos, os conhecimentos integrantes do
TPACK, como os compreendidos especialmente pelos TK, PK e CK.

Destacamos a preocupação com o uso pedagógico das TIC apresentada pelos participantes
conforme delineado pelo framework TPACK de Mishra & Koehler (2006), ao verificarem
possibilidades no uso de ferramentas tecnológicas, que não são de simples visualização ou
naturalidade quando utilizadas mídias tradicionais não computacionais para o ensino e
aprendizagem.

O pano de fundo desta intervenção foi constituído do conteúdo de funções quadráticas,
contudo, poderia ter sido abordado qualquer outro conteúdo, matemático ou mesmo de outra
disciplina, pois focamos na formação de um profissional que tenha a oportunidade de vivenciar
um processo completo no qual ele pôde analisar diversas ferramentas e optar pela qual melhor
lhe convém para o ensino daquele conteúdo. Desta maneira, esperamos formar professores de
acordo com o que a sociedade espera deste profissional para este século, no que tange o uso de
tecnologias educacionais.

Se já há um consenso em torno da ideia de que a utilização pedagógica das Tecnologias da
Informação e Comunicação contribui para o ensino em diversos níveis e deve fazer parte da
formação inicial e contínua dos professores, neste trabalho investigamos a fundamentação teórica
e uma experiência prática na formação inicial. Concluímos, ainda, que é preciso um investimento
em qualificação dos formadores de modo a permitir o desenho de uma formação de base técnica,
mas que leve em conta o licenciando e seus saberes, bem como aponte uma forma segura de
ampliar sua base de conhecimentos por meio do estudo, da experimentação, do diálogo e da
reflexão.
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Resumo
A formação inicial de um professor de Matemática requer atenção especial por parte
de seus formadores. Pensando sobre essa questão e no compromisso social que a
universidade, enquanto espaço gerador e difusor do conhecimento assume com a
sociedade onde está inserida, professores do curso de Matemática – Licenciatura, da
Universidade de Passo Fundo, RS, Brasil, através do projeto de extensão Integração
da Universidade com a Educação Básica, buscam oferecer apoio pedagógico a
estudantes da Educação Básica com baixo desempenho na disciplina e possibilitar a
inserção dos licenciandos de Matemática no contexto escolar para aprimoramento de
sua formação específica. A experiência aqui relatada refere-se a uma atividade
desenvolvida no projeto, na modalidade oficinas de aprendizagem, realizada em
escolas públicas dos municípios de Passo Fundo e Carazinho, RS, Brasil. Os
resultados indicam que a extensão universitária tem se mostrado uma possibilidade
de ampliar o espaço tradicional da sala de aula com resultados positivos.
Palavras chaves: Ensino. Aprendizagem. Formação inicial de docentes. Extensão
universitária.
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Introdução
Existem diferentes pontos de vista sobre o que é e deve ser a extensão universitária. A

experiência aqui relatada está baseada na compreensão de que a extensão universitária, em sua
dimensão pedagógica, constitui-se num espaço e num processo de aprendizagem que pode
colaborar na formação de profissionais com maior conhecimento da realidade e com maior
capacidade de responder aos seus desafios. Nesse sentido, o curso de Licenciatura em
Matemática da Universidade de Passo Fundo, no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, através do
projeto de extensão Integração da Universidade com a Educação Básica, vem desenvolvendo
ações que buscam a inserção dos acadêmicos em espaços educativos que possibilitem uma
experiência acadêmica e profissional, na qual teoria e prática constituem um novo sentido para o
seu processo de aprendizagem.

A Universidade de Passo Fundo é uma universidade comunitária – instituição não estatal,
sem fins lucrativos, voltada ao desenvolvimento da comunidade - com uma estrutura multicampi,
com mais de 46 anos de história.

Na Carta de Goiania1 afirma-se que as instituições comunitárias caracterizam-se “pelo
compromisso com a produção de um saber socialmente construído e historicamente preservado
nos diversos níveis de saber, voltados ao atendimento dos interesses da maioria da população,
buscando na valorização do estudo teórico-prático contribuir na construção para a cidadania
sócio-política e econômica.” Nesse contexto, ainda segundo a Carta de Goiânia, a práxis da
extensão universitária torna-se “... locus privilegiado, capaz de desencadear processos
pedagógicos criativos que possibilitam: a articulação teoria e prática; estímulo à postura
interdisciplinar; a elaboração de novas metodologias no processo de construção do
conhecimento; o aprendizado da gestão coletiva sobre a prática social, o incremento à pesquisa
no sentido de dar suporte científico necessário à produção do conhecimento e à apreensão crítica
do real e a realimentação das políticas curriculares.”

Nesses termos, o projeto de extensão Integração da Universidade com a Educação Básica
tem como um dos seus objetivos possibilitar a inserção dos licenciandos no contexto escolar, desde
o início de seu formação, vivenciando experiências que possibilitam confrontar o conhecimento
adquirido na academia e a realidade externa, (re)significando conhecimentos e adquirindo novos
de modo a possibilitar a ampliação de suas potencialidades e a experimentação de práticas
pedagógicas num contexto similar ao que será seu campo de atuação enquanto educador.

Assim, o texto aprestando a seguir refere-se a uma das ações do projeto Integração da
Universidade com a Educação Básica realizada pela área de Matemática, nas cidades de Passo
Fundo e Carazinho, RS, Brasil, campus sede e extensão da Universidade de Passo Fundo,
respectivamente, com alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e alunos do Ensino Médio

1 Documento elaborado pelos dirigentes de Extensão e Ação Comunitária, Pró- Reitores, diretores e/ou
coordenadores das IES Comunitárias, reunidos entre os dias 27 a 29 de Outubro de 1999, na cidade de
Goiânia (GO), Brasil, durante a realização do VI Encontro de Ação Comunitária e Extensão, promovido
pela Associação Brasileira das Escolas Superiores Católicas (ABESC) e Associação
Brasileira das Universidades Comunitárias (ABRUC).
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da Educação Básica2, na busca por uma formação acadêmica integral e contextualizada da
realidade social. Apresenta também considerações a respeito do trabalho realizado e suas
contribuições para o efetivo aprendizado matemático, além de abordar a metodologia utilizada
para o desenvolvimento das atividades e apontar contribuições do projeto para os sujeitos
envolvidos.

Desenvolvimento
A política educacional brasileira vem buscando realizar ações que propiciam a ampliação

do acesso aos diferentes níveis e modalidades de ensino, ampliam investimentos na educação
básica, aumentam as vagas nas universidades federais, tornam o Ensino Médio obrigatório,
entre outras iniciativas. Mas, tem encontrado grandes dificuldades em melhorar a qualidade da
educação e de aumentar sua eficiência. A baixa eficiência da educação brasileira se expressa nas
altas taxas de repetência e baixo aprendizado, especialmente nas disciplinas de Matemática,
Física e Química, como mostram os resultados de diferentes indicadores como a Prova Brasil, o
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb), o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Programa
Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa). A Prova Brasil, por exemplo, mostra que apenas
10% dos alunos terminam o fundamental com conhecimento adequado de matemática.

Assim, diante desse quadro e considerando a responsabilidade que, enquanto curso de
licenciatura temos na formação de profissionais competentes e comprometidos para atuar na
Educação Básica, professores do curso de Matemática vêm buscando outros espaços educativos,
além do espaço tradicional da sala de aula, como alternativa para melhorar essa situação. Uma
das alternativas encontradas é considerar a extensão universitária como um aspecto importante
no processo da formação inicial. Através da participação no projeto de extensão Integração da
Universidade com a Educação Básica, os acadêmicos do curso tem a oportunidade de participar
de experiências com o ensino de Matemática de modo a construir seu conhecimento sobre o
ensino dessa disciplina.

Deste modo, uma das ações do projeto consiste em oferecer oficinas pedagógicas de
Matemática aos estudantes de escolas públicas, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e alunos
do Ensino Médio. As oficinas são realizadas nas escolas e nos Laboratórios de Ensino e de
Informática da Universidade de Passo Fundo, em tuno inverso as aulas da escola, buscando sanar
dificuldades em conhecimentos matemáticos básicos que os alunos trazem e que impedem
aprendizagens posteriores. As escolas nas quais as atividades são realizadas foram escolhidas
pelo fato de contemplarem diferentes realidades e demandas e que poderão auxiliar na formação
integral dos acadêmicos.

Na prática, ao participar das atividades propostas pelo projeto o acadêmico se defronta com
situações que permitem uma maior compreensão da realidade educacional e a busca por
alternativas de solução para os desafios encontrados. A inserção dos acadêmicos em outros
espaços educativos que envolvem a realidade profissional dos futuros professores exige que se
estabeleça a relação teoria e prática, o desenvolvimento de habilidades e competências, além de
atitudes éticas, políticas e cidadãs.

2 No Brasil, estes níveis de ensino correspondem à escolarização obrigatória, sendo que os alunos do 6º
ao 9º ano pertencem ao Ensino Fundamental II e se situam na faixa etária de 11 a 14 anos; e os alunos do
Ensino Médio, na faixa etária de 15 a 17 anos.
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Neste contexto, entendemos que a extensão universitária é decisiva para a integração entre
o ato educativo e a práxis social, pois segundo Oliveira et al. (2006) “a extensão universitária é
uma atividade acadêmica e social que pressupõe um entrelaçamento com as dimensões teórica,
política, ética e social do processo educativo e sua práxis pode desencadear processos
pedagógicos que possibilitam a articulação teoria e prática e o estímulo à postura
interdisciplinar.”

A experiência de docência vivenciada pelos acadêmicos nas ações do projeto representa
um complemento para sua formação inicial na medida em que exige que ele aprenda a conduzir
de forma comprometida seus planejamentos.

Na formação inicial do licenciando, percebe-se que promover uma formação responsável é
possibilitar que ele conheça as mais diversas variáveis que constituem a atividade docente. Um
dos caminhos para conhecer na prática essas variáveis, está na possibilidade de aprender a ser
professor no próprio ambiente profissional, pois segundo Grillo (2001, p. 39),

a sala de aula é uma fonte inesgotável de atualização, porque é assentada no cotidiano que se
constrói e se reconstrói dinamicamente, obrigando revisões e inovações” sendo ainda “o
convívio com a diversidade de situações próprias do cotidiano escolar e a possibilidade de
refletir sobre opções metodológicas que auxiliam o processo de ensino e aprendizagem por
meio da vivência de práticas pedagógicas distintas se constitui fator de enriquecimento na
formação do acadêmico de licenciatura (Rizzon et. al., 2014, p.4).

As práticas desenvolvidas no projeto também se constituem como fomento para o debate e
reflexão sobre a prática educativa e sobre os saberes necessários ao educador matemático. A
participação no projeto oportuniza espaço e tempo para que professores orientadores e
acadêmicos possam discutir, analisar e refletir juntos sobre o ensino da matemática, sua
aprendizagem e os sujeitos envolvidos nesse processo.

É nesse sentido que, em concordância com Fávero e Tonieto, referindo-se a Villani e Paca: “
[...] podemos afirmar que tanto a dimensão do domínio dos conceitos e problemas que dizem
respeito à área de atuação do professor (conhecimento historicamente elaborado) quanto à
dimensão do domínio dos diferentes recursos metodológicos (processos de produção do
conhecimento) são fundamentais para o êxito do trabalho desenvolvido no “espaço-tempo”
da sala de aula” (2010, p. 50-51).

Esses autores ainda enfatizam que “[...] o ‘o que ensinar’ permite pensar o ‘como ensinar’,
da mesma forma que o ‘como ensinar’ permite refletir sobre ‘o que se está ensinando’. Parece-
nos, assim, que no ‘meio-termo’ das duas posições extremistas se localiza a relação frutífera
entre conteúdo (competência disciplinar) e método (habilidade didática)”. (Fávero & Tonieto,
2010, p. 51).

Desse modo, a experiência vivenciada através da participação no projeto se constitui em
um processo de aprendizagem tanto para o acadêmico como para o professor universitário,
porque por meio dela “retraduzem sua formação e a adaptam à profissão, eliminando o que lhes
parece inutilmente abstrato ou sem relação com a realidade vivida e conservando o que pode
servir-lhes de uma maneira ou de outra.” (Tardif, 2012, p. 53).

A seguir está relatada uma ação vinculada ao Projeto Integração da Universidade com a
Educação Básica na área de matemática, na modalidade oficina pedagógica.
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Experiência Vivenciada
Sujeitos envolvidos na construção ou ressignificação do conhecimento, quando partilham

diferentes pontos de vista, opiniões distintas, fazem comparações e estabelecem relações,
desenvolvem um processo de aprendizado criativo, o que pode ser fator determinante para o
sucesso. Althaus, afirma que “cabe-nos, então, tomar o ensino como atividade interativa, em que
se processam as mediações entre professor, alunos e conhecimento” (2011, p. 5149).

As atividades realizadas pelo grupo de professores e pelos acadêmicos extensionistas
tomaram como princípio norteador o trabalho realizado de forma conjunta. Sendo que esta
interação se deu em duas instâncias:

� orientador/acadêmico: no planejamento, organização e execução das ações. As opiniões de
todos foram consideradas e ponderadas. A cooperação de todos foi de extrema relevância
para um trabalho bem sucedido.

� universidade/comunidade: a necessidade das escolas foi ouvida e juntos, grupo de
professores e estudantes da universidade e direção e professores das escolas, organizaram e
estabeleceram critérios para o desenvolvimento das ações.
Para o atendimento aos alunos da Educação Básica de Escolas de Passo Fundo e de

Carazinho, num primeiro momento, foi estabelecido contato com as direções das escolas e com
as professoras titulares das turmas que participariam do projeto para verificação da demanda
existente quanto à aprendizagem da matemática. Com a análise das informações recebidas,
chegou-se a conclusão que a realização de ambientes de aprendizagem, no formato de oficinas
pedagógicas, retomando conceitos matemáticos importantes para que o processo de
aprendizagem ocorra de forma satisfatória, seria uma estratégia metodológica adequada às
necessidades.

Esta tarefa desafiou o grupo do projeto a buscar formas diferenciadas de abordar os
conteúdos matemáticos apontados pelas professoras titulares, tais como jogos, vídeos, história
em quadrinhos, informática educativa, entre outras, como tentativa de auxiliar os alunos a
superarem seus próprios problemas. A intenção, ao final das oficinas, era a de que os alunos
fossem capazes de construir ou ressignificar conceitos matemáticos.

Quanto aos ambientes de aprendizagem propostos para as escolas da Educação Básica do
município de Passo Fundo, após o contato com as professoras titulares sobre as necessidades e
dificuldades dos alunos, decidiu por oportunizar atividades que buscassem sanar ou amenizar,
entre outras, dificuldades encontradas pelos alunos com relação aos pré-requisitos matemáticos
exigidos para aquele ano escolar, uma vez que os alunos, muitas vezes, são promovidos aos anos
subsequentes sem domínio do conteúdo programático mínimo do ano anterior.

O grupo de acadêmicos extensionistas, orientado pelos professores extensionistas planejou,
organizou e desenvolveu oficinas envolvendo jogos pedagógicos, material concreto, utilização de
softwares buscando sempre a elaboração de uma sequência de pensamento e oportunizando o
desenvolvimento da capacidade de cooperação entre estudantes e alunos da escola básica em um
trabalho realizado conjuntamente.

Para isso, os acadêmicos realizaram atividades de estudo, de fundamentação teórica em
matemática e em processos pedagógicos para a elaboração das sequências didáticas. Essa
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atividade foi realizada quinzenalmente, na universidade, sob a coordenação e orientação dos
professores extensionistas.

Quinzenalmente, acompanhados e supervisionados pelos professores da universidade, os
acadêmicos extensionistas colocaram em prática as elaborações realizadas na semana anterior,
aos alunos das turmas escolas da Educação Básica envolvidas no projeto. As atividades foram
realizadas nas escolas, em salas indicadas pelos gestores das mesmas. Algumas vezes estas ações
foram promovidas na universidade, especialmente quando a sequencia didática exigia recursos
pedagógicos especiais e que não estavam disponibilizados ou não existiam na escola, a exemplo
de ações envolvendo laboratório de informática.

Da mesma forma, no campus da Universidade de Passo Fundo, na cidade de Carazinho,
foram desenvolvidas oficinas com alunos do Ensino Fundamental II da Educação Básica (alunos
na faixa etária de 11 a 14 anos). Com esse grupo, trabalhou-se na linha da Inclusão Digital, mais
especificamente na utilização de ambientes de programação de computadores para crianças,
fazendo uso da ferramenta Scratch, com o objetivo de desenvolver o raciocínio lógico, o
aprendizado de conceitos matemáticos, autonomia e a criatividade.

Cabe salientar que o público atendido em Carazinho se caracterizou por crianças expostas a
condições precárias quanto a aspectos socioeconômicos e culturais. Sendo assim, o trabalho se
constituiu um desafio para o grupo do projeto, no que diz respeito à elaboração e proposição de
atividades que interessassem e motivassem os alunos a participar. Também se constituiu um
desafio mediar às relações humanas e o trabalho participativo. As atividades foram
desenvolvidas semanalmente, no Laboratório de Informática da Universidade de Passo Fundo –
Campus Carazinho e planejadas antecipadamente pela equipe do projeto duas vezes por semana,
no turno da tarde.

Considerações Finais
Para os alunos das escolas, as atividades propostas constituem-se em oportunidade de

rever, de maneira diferente, conceitos matemáticos estudados em sala de aula, porque são
momentos que oferecem reflexão sobre seu aprendizado em matemática e oportunizam o
esclarecimento de possíveis dúvidas em relação ao conteúdo. Dessa forma, os alunos adquirem
maior autonomia e segurança em relação aos saberes matemáticos, reduzindo dificuldades
conceituais que impedem ao aluno compreender outros conceitos.

Para os acadêmicos, as atividades desenvolvidas possibilitam rever e aprofundar os
conteúdos matemáticos presentes nas sequencias didáticas e, dessa forma, permitem preencher
possíveis lacunas deixadas na vida escolar do acadêmico. Também, promove o aprendizado de
novas metodologias e novas formas de olhar o ensino da matemática frente à realidade
educacional e suas exigências pedagógicas. As experiências vivenciadas pelos acadêmicos são de
grande valia para a sua formação profissional, porque ao realizar a atividade de extensão,
complementam o ensino promovido na graduação.

Na aplicação da oficina, o grupo de acadêmicos demonstra satisfação por auxiliar os
estudantes em suas dificuldades de aprendizagem matemática, mas principalmente, pela
oportunidade de conviver no ambiente escolar o que possibilita a construção de uma postura
diferente de educador.

Em seminários de avaliação, realizados em diferentes momentos, constatou-se que as
oficinas promovem a interação entre os estudantes da escola e os acadêmicos, pois os mesmos
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trabalham em equipe, discutem sobre os conceitos matemáticos envolvidos, conseguem fazer a
relação entre os conteúdos aprendidos em sala de aula e as propostas da oficina. Um aspecto a
ser destacado é a demonstração de que realmente aconteceu o aprendizado por parte dos alunos,
pois no decorrer das atividades os mesmos revelaram maior autonomia na resolução das tarefas
propostas.

Isso mostra que as oficinas pedagógicas proporcionam momentos de aprendizagem na área
da Educação Matemática tanto para os alunos quanto para os acadêmicos. A cada encontro é
possível perceber o crescente interesse dos alunos em participar das atividades propostas, o que
revela o potencial de ensino em espaços de aprendizagem diferenciados.

Outro aspecto observado durante a realização das atividades pedagógicas é o envolvimento
e o comprometimento do grupo ao longo do trabalho, a importância da assessoria e orientação do
professor extensionista e o crescente domínio do conhecimento matemático.

Do ponto de vista dos bolsistas as ações realizadas têm contribuído para o desenvolvimento
de competências que fazem parte do trabalho docente, tais como:

� saber agir diante de situações que ocorrem em sala de aula;

� domínio de conhecimentos matemáticos;

� propor estratégias de ensino e aprendizagem da matemática;

� saber se relacionar com o aluno e trabalhar em equipe;

� capacidade de perceber e lidar com a realidade do aluno;

� autonomia em seu desenvolvimento profissional.
Tais ações oportunizam aos professores do curso de Licenciatura em Matemática

compartilhar da realidade dos estudantes da Educação Básica oportunizando o esclarecimento
dos reais problemas da docência no contexto atual. Além disso, este processo elaborado,
desenvolvido e avaliado de forma conjunta entre professores e acadêmicos em processo de
formação inicial, por meio de ação extensionista, qualifica o saber pedagógico de professores e
acadêmicos, e de maneira indireta, proporciona a qualificação do ensino na graduação, pelos
momentos de debate e relato de experiências vivenciadas e compartilhadas pelos envolvidos no
projeto.

Cabe salientar que a avaliação das ações realizadas no processo de planejamento e
execução das oficinas pedagógicas, foi contínua e permanente. Foi realizada através da análise e
reflexão das considerações dos acadêmicos, dos professores titulares e alunos das escolas
participantes do projeto.

Dentre as respostas de acadêmicos à questão: “Quais as contribuições de sua participação
no Projeto Integração da Universidade e a Educação Básica: modalidade oficinas pedagógicas,
para a sua formação profissional?”, apresentamos:

Acadêmico1: “Esse Projeto tem como objetivo valorizar o acadêmico e proporcionar a ele a
formação profissional com muito mais qualidade e ainda mostrar para o bolsista que podem
ocorrer várias situações inesperada e também inusitada, te da à oportunidade de conhecer e ter
uma visão bem ampla das escolas, por isso que esse projeto foi muito importante tanto para
minha vida profissional quanto acadêmica, […] cresci muito dentro dele”.
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Acadêmico 2: “Contribuiu para melhorar meus estudos, pesquisa e principalmente o
contato que obtive com os alunos em sala de aula”.

Acadêmico 3: “Preparação das oficinas e realização das mesmas nas escolas, onde tivemos
que estudar em relação aos conteúdos abordados nas oficinas de modo a termos domínio e
repassar o conhecimento aos alunos com segurança”.

Acadêmico 4: “As contribuições de minha participação no projeto foram de grande
importância para minha formação profissional, tive a oportunidade de ter outra visão da
profissão, as suas dificuldades e as realizações indescritíveis”.

Acadêmico 5: “[...] participando do projeto pude ter a certeza de que realmente havia
escolhido o curso certo.”.

Observamos que as falas dos acadêmicos, que participaram do Projeto Integração da
Universidade com a Educação Básica, na área de Matemática, na modalidade aqui descrita,
manifestam o que foi ponderado neste texto e ratificam o real valor de ações como estas na
formação dos acadêmicos de Licenciatura em Matemática e mostram efetivamente que a
extensão universitária constitui-se num espaço e num processo de aprendizagem.
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Resumen 
En un curso de variable compleja, de nivel de licenciatura de la carrera enseñanza de 
la matemática en la Universidad de Costa Rica, se experimentó una metodología 
alternativa a la clase magistral formalista, que es la habitual en los cursos de 
matemática en la institución. Básicamente, se trata de la introducción de una 
metodología de trabajo autónomo y colaborativo. Se presentan los resultados de la 
experiencia y se muestran algunas evidencias de que se puede lograr un aprendizaje 
significativo con este tipo de metodología. 

Palabras clave: educación matemática, aprendizaje autónomo, formación inicial, 
profesores de matemáticas 

Introducción 
Evaluaciones realizadas semestralmente en la Escuela de Matemática de la Universidad de 

Costa Rica (UCR) muestran una insatisfacción por parte de los estudiantes sobre la metodología 
magistral formalista seguida en los cursos de matemática, que es la habitual en la institución. Por 
esta razón, se diseñó una experiencia innovadora en un curso piloto en la que se cambia esta 
metodología y, de acuerdo con Larios y Font (2014), se pone el énfasis en aspectos que 
“tradicionalmente” no se toman en cuenta en la formación de profesores de matemáticas. Para 
implementar la experiencia se seleccionó el curso de Introducción a la variable compleja 
(MA0610), que corresponde al último curso de matemática del plan de estudios de la carrera 
Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de la Matemática en la Universidad de Costa Rica. 
Se trata de estudiantes que ya tienen formación tanto en matemática como en pedagogía, e 
incluso algunos de ellos ya dan clases de matemática. 

El primer paso fue comprobar que estos alumnos a lo largo de sus estudios habían 
generado esta insatisfacción con relación a la metodología magistral formalista. El primer día de 
clases se les aplicó un cuestionario abierto y anónimo, en donde se les solicitaba algunas 
percepciones que tenían del curso y qué esperaban del mismo, así como algunas 
recomendaciones a la docente.  

Entre algunas de las respuestas, los estudiantes señalaron que lo que habían escuchado es 
que se trataba de un curso difícil de matemática, con una metodología tradicional, aburrido y que 
se les cansaría la mano de escribir teoremas, demostraciones, ejercicios, etc. 

mailto:lorena.salazarsolorzano@ucr.ac.cr
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 Figura 1. Cuestionario a estudiantes del curso MA0610, 2014. 

      Otras respuestas menos directas pero con el mismo fondo, solicitaban cambios en la 
metodología que dieran lugar a una clase más dinámica, con más participación del estudiante. 

Una vez constatada la percepción de los alumnos, y teniendo en cuenta que lo que se quiere 
es cambiar la metodología pero no el tipo de matemática ni la formalidad de la misma, se 
formuló el siguiente problema: 

¿Es posible en el curso de variable compleja donde se enseña una matemática formal, 
conseguir un aprendizaje riguroso y efectivo con una metodología autónoma y colaborativa? 

El segundo paso fue explicarles a los estudiantes que, dado que ellos estaban en el proceso 
de transición entre alumno y profesor, tenían un nivel de autonomía muy superior al que tenían, 
por ejemplo, los alumnos del primer nivel de la carrera, y que, por tanto, podían experimentar 
otro tipo de metodología en la que ellos tuviesen mayor protagonismo. Además, se les explicó 
que era importante conocer otras metodologías porque si no repetirían en su labor docente, la que 
estaban criticando.  

A continuación, se discutió y reflexionó sobre los resultados del cuestionario, donde los 
estudiantes ampliaron verbalmente sus respuestas, y sin el temor de guardar su anonimato 
expresaron más abiertamente cómo se habían sentido a lo largo de la carrera con los cursos de 
matemática con respecto a la metodología tradicionalista.  

El siguiente paso fue negociar con los estudiantes un cambio en la metodología en el curso, 
que diera paso a una clase más dinámica y participativa, de modo que se disminuyeran las clases 
magistrales, sin eliminarlas del todo. Los alumnos aceptaron tener este rol más activo, pero 
también mostraron sus reservas a un cambio radical, razón por la cual se negoció mantener un 
cierto porcentaje de clases magistrales. Junto con la propuesta de una nueva metodología para el 
curso, también se les presentó un conjunto de actividades a desarrollar en las clases, que fueron 
ampliamente discutidas primero en grupos y luego en general aceptadas y consensuadas.  

En los apartados siguientes se comentan con más detalle, el contexto donde se realizó la 
experiencia, la metodología autónoma y colaborativa, la planificación que se negoció con los 
estudiantes, la descripción de la experiencia y se termina con algunas conclusiones. 

Contexto institucional donde se realizó la experiencia 
En esta sección se explican algunos elementos del contexto: población de estudiantes, 

características institucionales en la UCR y del curso en sí. 
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Estudiantes del curso 

Los participantes del curso fueron 13 estudiantes con características muy particulares: 5 de 
ellos provenían de sedes regionales en zonas alejadas, 4 eran estudiantes de la sede central con 
promedios superiores a la media y 4 estudiantes eran repitentes en el curso. De modo que este 
aspecto debería ser uno de los factores a tomar en cuenta en la metodología a escoger.  Cabe 
destacar que los estudiantes de zonas alejadas, obtuvieron el grado de bachillerato (los primeros 
4 años de la carrera) en sedes regionales, por lo que probablemente ocuparían un tiempo de 
adaptación al curso. Es posible también que tuvieran algunas debilidades en conceptos 
matemáticos, pues lamentablemente no siempre reciben una formación sólida en algunos 
recintos. El resto de los integrantes del grupo ya habían sido estudiantes en cursos pasados de la 
profesora que impartió el curso, de modo que eran conocidas sus debilidades y fortalezas y ellos 
conocían la forma de trabajar de la docente. En general, se podían visualizar tres subgrupos 
claramente definidos, incluso se sentaban agrupados de esta forma), los de zonas alejadas, los de 
nivel matemático superior a la media y los de nivel intermedio repitentes. 

Modalidad de las clases 

Los cursos de matemática en la UCR, usualmente tienen 5 horas presenciales divididas en 
dos sesiones, una de dos horas y otra de 3 horas. Aunque las clases están programadas con un 
receso de 10 minutos por cada hora, lo cierto del caso es que en la práctica, en común acuerdo 
entre estudiantes y profesores, las clases se dan seguidas 1:30 en la sesión de dos horas y 2:40 
minutos en la de tres horas. Si se sigue una clase tradicional, en donde el profesor expone 
contenidos y el alumno solo copia de una pizarra, es claro que las clases resultan aburridas y muy 
cansadas. Pero peor aún, resultan poco efectivas en cuanto al aprendizaje de los conceptos 
matemáticos. 

Programa del curso 

El curso de Introducción a la variable compleja, es el último curso de matemática de la 
malla curricular del plan de estudios de Enseñanza de la Matemática en la UCR. Se trata de un 
curso introductorio al análisis complejo, de un nivel alto en cuanto a matemática formal, se 
incluyen todas las pruebas y está muy cargado en cuanto contenido, lo que puede observarse en 
el siguiente cuadro. 

Tabla 1 
Contenidos del curso MA0610 Introducción a la variable compleja 

Tema 1: Los números complejos y su álgebra 
Números complejos y su álgebra. Representación cartesiana y polar de un número complejo. 
Ecuaciones complejas. La fórmula de Moivre. Potencias complejas. Transformaciones en el plano 
complejo: traslaciones, rotaciones, inversiones y reflexiones. Definición de función de variable 
compleja y su representatividad. 

Tema 2: Límites, continuidad y funciones analíticas. 
Concepto de límite en variable compleja. Propiedades algebraicas. Funciones continuas. Definición de 
funciones analíticas. Condiciones necesarias y suficientes para la analiticidad. Ecuaciones de Cauchy-
Riemann.  Diferenciación compleja. Funciones básicas de variable compleja: funciones polinomiales, 
función exponencial compleja, funciones trigonométricas e hiperbólicas complejas, función logaritmo 
complejo y potencia compleja.  
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Tema 3: Integración de funciones complejas: 
Integrales de contorno. Teorema fundamental del cálculo. El teorema de Green y sus consecuencias. 
Teorema de la integral de Cauchy. Teorema de Cauchy en regiones múltiplemente conexas. Fórmula 
integral de Cauchy. Teorema de Morera. Teorema de Gauss del valor medio. La estimación de Cauchy. 
Teorema de Liouville y principio del máximo. Principio del mínimo. Teorema fundamental del álgebra. 
Teorema de Cauchy Goursat. Teorema de la antiderivada. Teorema de Cauchy. Teorema de Riemann. 
Teorema de Cauchy para derivadas. 

Tema 4: Series Infinitas e integración de contornos 
Series de Taylor. Convergencia uniforme de series. Series de Laurent. Clasificación de singularidades. 
Teorema de Riemann y sus consecuencias. Teorema del residuo. Evaluación de integrales reales 
definidas. Evaluación de integrales reales impropias. Integrales con polos sobre el eje real. 

Fuente: Programa oficial del curso MA0610. 

De modo que cambiar la metodología y a la vez mantener la rigurosidad de los conceptos 
involucrados, así como cubrir todos esos contenidos, significaba un gran desafío. 

Metodología de aprendizaje 
      De acuerdo con Larios, Font, Spíndola, Sosa y Giménez (2012) se consideró que el formador 
de futuros profesores debe conocer las diferentes teorías de la didáctica de las matemáticas y de 
la pedagogía para poder elegir la que más se adapta al contexto y al curso que se esté enseñando, 
para luego diseñar tareas que respondan a dicha metodología.  

      Como resultado del estudio del contexto realizado, un primer criterio que se aplicó es que los 
alumnos no se podían limitar a copiar la teoría de la pizarra y que se tenía que buscar una 
metodología que permitiera un trabajo autodidáctica. Este criterio de hecho se había manifestado 
en sus respuestas al cuestionario inicial. 

 
 Figura 2. Cuestionario a estudiantes del curso MA0610. 

Otro criterio fue que la metodología debía ser más individualizada, criterio también 
manifestado por los alumnos, como puede verse en el siguiente comentario: 

     
Figura 3. Cuestionario a estudiantes del curso MA0610. 

En base a estas consideraciones se decidió utilizar la metodología llamada “aprendizaje 
autónomo” entendida como: 

(…) una modalidad de aprendizaje en la que el estudiante se responsabiliza de la 
organización de su trabajo y de la adquisición de las diferentes competencias según su 
propio ritmo. Implica por parte de quien aprende asumir la responsabilidad y el control del 
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proceso personal de aprendizaje, y las decisiones sobre la planificación, realización y 
evaluación de la experiencia de aprendizaje” (Lobato, 2006, p, 191).  
Se les hizo observar que este tipo de metodología: 

• Debería cubrir todos los contenidos matemáticos del curso. 
• Exigía tener una disposición de realizar trabajo colaborativo e individual.  
• Exigía tener un cierto nivel de madurez y responsabilidad. 
• Se adaptaba a las características tan variadas del grupo. 
• Tomaba en cuenta las individualidades de los estudiantes. 
• Exigía un número razonablemente pequeño de alumnos. 

La mayoría de estas exigencias se daban en el grupo elegido para la experiencia, caso que 
por ejemplo no se daba en estudiantes de los primeros niveles, pues no tienen la madurez ni las 
habilidades de aprendizaje autónomo.  

Por otro lado, dado que esta metodología de aprendizaje autónomo se aplica en forma 
individualizada, se decidió combinarla con una metodología de trabajo grupal y colaborativo, ya 
que la realización de trabajos en grupo también puede favorecer la motivación y el aprendizaje 
de los alumnos (Tapia, 2005). Para poner en funcionamiento esta combinación de trabajo 
autónomo y colaborativa, se formaron 3 grupos, escogidos por ellos mismos: los 5 estudiantes de 
zonas alejadas, los 4 de nivel matemático superior a la media y los otros 4 de nivel intermedio. 
La preparación y estudio se mantendría en forma individual, mientras que el trabajo del grupo 
sería más bien de intercambio y cooperación, de resolución de problemas, discusión de 
enunciados y conceptos. Y sobre todo, las evaluaciones se realizarían para cada grupo, cuando 
así lo solicitaran a la docente. 

Se hizo la aclaración de que la metodología en ningún caso significaba que la docente ya 
no impartiría más clases, sino que el tiempo se aprovecharía en aclaración de aspectos 
fundamentales teóricos y prácticos de los contenidos, en lugar de explicar clases magistrales. Se 
les solicitó compromiso y comprensión en su implementación de la metodología, a lo que todos 
estuvieron de acuerdo.  

A continuación se presentan los lineamientos acordados y consensuados entre la docente y 
los estudiantes. 

• El trabajo de estudio autónomo se realizará en grupos de 4 personas, escogidos 
voluntariamente, a menos que alguno quisiera realizarlo totalmente independiente. 

• Se seguirá como base de estudio los libros de texto recomendados para el curso, Zill, 
(2004) y Derrick (1987). 

• Se les dará una guía de trabajo para cada tema, específicamente para cada sección. 
• Cada lección iniciará con un resumen en la pizarra, indicando algunos puntos importantes a 

recalcar en cada sección. Se harán esquemas de pruebas, comprensión de enunciados, 
relaciones con otros resultados, y comparaciones con el análisis real. 

• Se darán consultas por grupo, cuando así lo soliciten, aunque sean fuera de las consultas ya 
establecidas. 

• Se aplicarán las actividades acordadas en la tabla 2 durante las clases para romper con la 
monotonía. 

• Cada grupo decidirá cuando está preparado para realizar la prueba escrita de evaluación. 
Estas se aplicarán a todo el grupo, pero el desempeño en el examen será individual. 

• En el momento que todo el grupo decida volver a la metodología tradicional, se hará. 
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Las actividades de la tabla 2 se acordaron en común acuerdo entre estudiantes y la docente. 

Tabla 2 
Actividades acordadas 

 Actividad Observaciones 

Se
si

ón
 d

e 
2 

ho
ra

s 

Recuento de la clase pasada 
5 minutos 

Se lista los resultados vistos la clase pasada, argumentos y 
observaciones importantes 

Dudas 10 minutos Dudas de los grupos de trabajo, de algún resultado o 
ejercicio de los temas anteriores. 

Agenda teórica de la lección 
10 minutos 

Se enuncian y copian en la pizarra los resultados a cubrir en 
la lección, objetivo y hacia donde se quiere llegar. 
Conexiones con los temas previos y futuros. 

Pruebas de teoremas 30 
 minutos  

Clase magistral expositiva, se alternará entre la docente y 
algún estudiante. 

Cápsula: Pasaje de historia 
10 minutos 

Cada estudiante una vez al semestre compartirá algún pasaje 
histórico. Se comentará alguna lectura de historia y sobre el 
nacimiento de los números complejos. 

Cápsula: Aplicaciones 
15 minutos 

Cada estudiante una vez al semestre investigará y expondrá 
sobre alguna aplicación del análisis complejo a la vida real. 

  

Se
si

ón
 d

e 
3 

ho
ra

s 

Recuento de la clase pasada 
5 min 

Se lista los resultados vistos la clase pasada, argumentos y 
observaciones importantes 

Dudas 10 minutos Dudas de los grupos de trabajo, de algún resultado o 
ejercicio de los temas anteriores. 

Agenda teórica de la lección 
10 minutos 

Se enuncian y copian en la pizarra los resultados a cubrir en 
la lección, objetivo y hacia donde se quiere llegar. 

Pruebas de teoremas 
45 minutos  

Clase magistral expositiva donde la docente hace algunas 
pruebas completas o partes de ellas. Esquemas y 
comentarios sobre los resultados. 

Relación del todo con las 
partes 
10 minutos 

La docente hace comentarios sobre las relaciones de los 
teoremas con temas previos y hacia dónde se dirige. 
Comparaciones del análisis complejo con el análisis real. 

Cápsula: Comentario del día 
10 minutos 

Cada estudiante comparte con el grupo durante alguna 
noticia actual o algún tema que quiera compartir. 

Cápsula: Ejercicio del día 
10 minutos 

Un estudiante expone un ejercicio resuelto de la lista de 
ejercicios de la sección vista la clase pasada. Si no logró 
resolver el ejercicio, expondrá que ha intentado, hasta donde 
llegó. Con sugerencias del grupo y la docente se espera 
concluir el ejercicio. 

Actividades en clases 
30 minutos 

Pueden ser sesiones de ejercicios. Se forman en grupos se 
les asigna un ejercicio, se resuelven en la pizarra se hace un 
mural para compartir. Pueden ser actividades de 
comprensión de enunciados, creación de problemas, ¿y si 
no... qué pasa? Juegos competitivos. 

 Uso de Tecnologías Digitales 
30 min 

En 3 clases del curso, se cambiará la sesión de actividades 
de clase por visitas al laboratorio donde se hará avances en 
el desarrollo de un video alusivo al tema de números 
complejos y revisión de software libres. 

Fuente: creación propia. 
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Descripción de la experiencia 
Las primeras semanas de iniciada la actividad, los estudiantes llegaron con los temas 

preparados de antemano, sin embargo a medida que avanzaba el curso, algunos se fueron 
dispersando. Un estudiante se acercó la tercera semana señalando que la metodología no le 
gustaba y que no lograba ponerse de acuerdo con su respectivo grupo, porque no coincidía con 
los horarios de los compañeros. Se le propuso que continuara con la metodología solo, que se le 
daría una guía individualizada.   

Otro estudiante manifestó que prefería la metodología tradicional, aunque se aburriera 
copiando de la pizarra, pues le resultaba más fácil entender los teoremas cuando ya los detalles 
estaban más claros y desarrollados en una exposición magistral. Se le instó a continuar y a anotar 
las partes que no le quedaban claras, para explicarlas en la clase. En general se notaba un 
creciente temor, resistencia al cambio y a asumir responsabilidades.  

En cierta forma sentían temores y se habían percatado, según sus comentarios en las clases, 
de que estudiar solos les implicaba mucho más tiempo del acostumbrado y que de alguna forma, 
mantener a la profesora ocupada dando la materia, significa que no podría evaluar más de lo que 
ahí se viera, mientras que con la nueva modalidad, podría evaluar todos los contenidos del libro. 
Sin embargo, con ayuda de las guías de trabajo se fueron sintiendo más cómodos, seguros y 
acompañados en el proceso. Por otro lado al reunirse en grupo de trabajo en las clases, se 
alentaban entre sí para a seguir adelante. En algunos momentos, algunos grupos fueron 
convocados a sesiones de trabajo extra clase para ponerlos al día, dado que se ausentaban a las 
lecciones, porque no habían preparado el tema a cubrir. Se cuidó que los estudiantes no se 
desmotivaran y perdieran el hilo del curso o simplemente se quedaran rezagados, que es uno de 
los peligros de esta metodología. 

Con respecto a las actividades de clase, es importante aclarar que las esperaban con 
entusiasmo, y que toleraban mucho mejor la hora de clase magistral, por un lado porque sabían 
que no pasaría de una hora, y porque las explicaciones de la docente eran más comentarios que 
largas pruebas en la pizarra. Se incluyeron en ese lapso de exposición magistral de parte de la 
docente, detalles de alguna parte de una prueba, una llamada de atención a la metodología de un 
ejercicio y sobre todo comparaciones y relaciones con el análisis real, aspectos que no estaban 
contemplados en el libro de texto. Todo esto se logró debido a que las clases resultaron más 
holgadas con respecto al tiempo, ya que no se tenía que perder el tiempo copiando en la pizarra, 
lo que ya tenían en los libros.  

Actividades transitorias 
Los estudiantes esperaban los diez minutos de cada hora de clase magistral, para realizar el 

cambio a otra actividad, lo que según ellos hacía la clase más interesante y menos cansada.  El 
“comentario del día” por ejemplo, fue un éxito. Este se realizó por orden alfabético, donde los 
estudiantes hicieron importantes reflexiones desde situaciones económicas, políticas, educativas, 
hasta poemas, arte y tecnología. Cada quien tuvo al menos dos espacios para compartir el tema 
que quisiera en esos diez minutos. Esto ayudó a unir más el grupo y a conocer los gustos e 
inclinaciones de preferencia de cada uno. La docente también participó de este espacio de 
relajación de la cotidianidad de una clase magistral, incluyéndose como una más del grupo.  
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Autoevaluaciones 
Antes de cada examen parcial, se les aplicó una autoevaluación individual, para que 

valoraran el trabajo realizado y puntualizaran sobre los temas que consideraban necesitaban 
reforzar. Después de resolverla individualmente, se reunían en sus grupos de trabajo a comentar 
las soluciones. Cada uno debería darse una calificación de acuerdo al número de respuestas 
correctas. Llama la atención que los estudiantes se auto calificaron más fuerte, que lo que los 
hubiera calificado la docente. Mostraron gran madurez y exigencia propia. También se les pidió 
además valoraran cómo se sentían con la metodología hasta ese momento. Algunos comentarios 
indicaban que les gustaba tener control del aprendizaje y del tiempo. 

 
Figura 4. Comentarios de estudiantes del curso MA0610. 

La mayoría indican que deben esforzarse más. Están conscientes de que la metodología 
implica un gran esfuerzo, pero que no estaban presionados a lograrlo en un tiempo específico 
sino que ellos mismos tenían la decisión. Y otro indica que la metodología significaba un gran 
compromiso, pero que hacía una clase más dinámica, y que al fin de cuentas era innovadora. 

 
 Figura 5. Comentarios de estudiantes del curso MA0610. 

Resultados y promoción del curso 
 La tabla 3 muestra los resultados finales del curso en cuanto a promoción.  

Tabla 3 
Promoción del curso por los grupos de trabajo 

Tipo de grupo Aprobó Reprobó Promedio 

Avanzado 100% 0 94.3 

Intermedio 100% 0 76 

Zonas alejadas 60% 40% 58.7 

Fuente: Notas del curso MA0610 II-2014. 
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 Los estudiantes del grupo avanzado obtuvieron muy buenas promociones, situación que se 
ha mantenido en cursos anteriores, independientemente de la metodología empleada. Por otro 
lado, el grupo intermedio, donde había estudiantes repitentes, el avance en el desarrollo del curso 
fue muy notorio. Esta es una de las satisfacciones que se tiene como docente, pues es en ellos 
donde la metodología se pone a prueba, y en este caso probó ser muy positiva.  Con la 
metodología tradicional, es probable que no se hubiera logrado el 100% de aprobación en estos 
estudiantes. Por último, el grupo de zonas alejadas, aunque no logró una buena promoción, si se 
rescata que tres de los cinco, lograron aprobar el curso.  Cabe señalar que dos de los estudiantes 
de este grupo, tenían bases muy malas, presentaban carencias de técnicas de estudio adecuadas, 
madurez matemática con deficiencias a nivel de análisis real muy fuertes, lo que les impidió 
asimilar el análisis complejo, por lo que lamentablemente fracasaron en el curso. Pero en 
general, se obtuvo una promoción de 84.61% a nivel de todo el grupo, cosa que nunca antes se 
había obtenido con la metodología tradicional, lo cual resulta muy satisfactorio. Se presenta a 
continuación los resultados de un cuestionario aplicado al final del curso, en una escala Likert, 
donde 1 mide el grado más bajo de acuerdo y 5 el más alto, la cual muestra una percepción 
positiva de parte de los estudiantes.  

Tabla 4 
Evaluación de la metodología de aprendizaje autónomo y colaborativo 

 1 2 3 4 5 
La metodología de aprendizaje autónomo resulto positiva 
para usted. 

   
15% 

 
62% 

 
23% 

Recomienda usted esta metodología para otros cursos de 
matemática.  

  
7% 

  
70% 

 
23% 

Volvería a aceptar una metodología de aprendizaje 
autónomo. 

    
77% 

 
23% 

El grupo de trabajo asignado, resultó muy útil para el 
estudio y comprensión de los temas. 

   
7% 

 
62% 

 
31% 

Las clases resultaron menos pesadas en comparación con 
los cursos tradicionales 

    
7% 

 
93% 

  Fuente: Resultados del cuestionario con la escala Likert. 

Conclusiones 
El aprendizaje autónomo resultó ser una excelente estrategia en el curso como alternativa a 

las clases magistrales. Sin embargo hay que tomar en cuenta que por ser el último curso de 
matemática, los estudiantes ya tenían las habilidades y destrezas para leer y comprender solos. 
No se recomienda esta estrategia en cursos iniciales. Tampoco se recomienda en grupos grandes, 
pues a pesar que la metodología se hizo en grupos, el trabajo docente se triplicó (se realizaron 12 
pruebas escritas diferentes, 30 guías de trabajo autónomo, 4 pruebas de autoevaluación y varias 
consultas extra-clase). Se logró sin embargo el objetivo de implementar unas clases menos 
rutinarias, cansadas y aburridas, logrando a la vez cubrir todos los temas del curso, sin dejar de 
lado la rigurosidad matemática.  

Hubo tropiezos al inicio, cierta resistencia al cambio e incluso temores en los estudiantes. 
Sin embargo, las guías de trabajo y la constante presencia de la docente, hicieron que no se 
sintieran solos en el proceso. Por otro lado al reunirse en sus grupos de trabajo en las clases, este 
temor parecía desvanecerse y se apoyaron unos a otros. Las actividades de clase fueron muy bien 
aceptadas y esperadas con entusiasmo. El espacio de 10 minutos del “comentario del día”, 
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planeadas para las sesiones de tres horas, tuvo mucho éxito, de modo que también se incluyó en 
las clases de dos horas. Hubo presentaciones desde política, economía hasta arte y música. Para 
la docente, aunque el trabajo fue mucho mayor que en las clases tradicionales, esta experiencia 
significó una mayor satisfacción, dado que logró un grupo mucho más motivado y dispuesto a 
trabajar y las clases también resultaron menos cansadas. Por otro lado, se tuvo la opción de 
observar el proceso de aprendizaje de cada estudiante y por lo tanto hubo mayor posibilidad de 
colaborar con el proceso de aprendizaje de cada uno. Se logró un mayor aprendizaje en los 
temas, pues se contó con el tiempo, que antes se ocupaba escribiendo en la pizarra, para hacer 
comentarios, comparaciones con el análisis real e implicaciones de la variable compleja en 
diferentes aplicaciones.  
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Resumen 
A pesar de que al concepto de función se lo incluye desde los primeros años de 
escolaridad en el currículo de matemática, y de que se implementan en el aula 
variadas actividades para trabajarlo, distintas investigaciones en educación 
matemática y los profesores de secundaria lo distinguen como una noción compleja. 
Presentamos una propuesta para trabajar el concepto de función y sus diferentes 
representaciones utilizando GeoGebra. El uso de las TIC plantea un reto para los 
profesores de matemática en el diseño de tareas que no signifiquen hacer lo mismo 
con el añadido de las tecnologías o simplemente convertir el contenido para encajar 
en las mismas. Las tareas presentadas responden a ese desafío y pretende acercar a 
los futuros profesores a un uso reflexivo de las TIC donde la necesidad de validar las 
conjeturas halladas con un software sea un eslabón necesario para el desarrollo del 
pensamiento matemático.  

Palabras clave: función, representación, decisiones didácticas, conjeturas con 
GeoGebra, formación.  

Introducción 
A pesar de que al concepto de función se lo incluye desde los primeros años de escolaridad 

en el currículo de matemática, y de que se implementan, en el aula, variadas actividades para 
trabajar dicho concepto, el profesor de matemática lo distingue como una noción compleja. Una 
de las dificultades más notorias que ponen de manifiesto los alumnos al trabajar el concepto de 
función es la de reconocer y comprender la relación de dependencia entre variables.  

Hoy existen software que permiten hallar la ecuación de funciones a partir de un gráfico, 
calcular valores de sus variables y hasta resolver sistemas que las incluyan. Pero sabemos que si 
bien los cambios de escenarios tradicionales de enseñanza son necesarios, el desafío es generar 
propuestas de trabajo que vayan más allá de un reemplazo del lápiz y papel por comandos en un 
sistema computacional ya que el introducir algunas variantes no es razón suficiente para esperar 
mejoras en el aprendizaje. 

Sadovsky (2014) manifiesta que es necesario que los alumnos puedan poner a prueba lo 
que aprenden, que puedan validar lo que hacen y que tengan oportunidad de corregir su propia 
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producción. Destaca que interesan las condiciones de producción y que una de las cosas a 
fortalecer es la idea de que el conocimiento sirve para resolver cosas, para pensar cosas, para 
poder contrastar soluciones y alternativas. 

Creemos entonces que el desafío es pensar propuestas didácticas que permitan crear las 
condiciones necesarias para que los alumnos construyan conocimientos significativamente. No 
cabe duda que las actividades provechosas serán aquellas que permitan “construir matemática”, 
es decir razonar, producir, argumentar, convencer, escuchar, reconocer el error, trabajar sobre el 
error. 

Nuestra propuesta está dirigida a la formación de profesores de matemática de escuela 
secundaria. En ella trabajaremos el concepto de función a partir de modelizaciones geométricas y 
representaciones dinámicas en un software, tratando de propiciar el uso de las distintas 
representaciones del concepto de función. Pero nuestra propuesta pretende ser más ambiciosa 
adentrándonos en situaciones donde las herramientas del software no “alcanzan” para lograrlo. 

Poner en juego situaciones que propicien la producción, el planteo de conjeturas, el análisis 
y la discusión es la intensión de nuestro trabajo.  

Objetivos 

Con la presentación de nuestro trabajo intentaremos mostrar algunas propuestas que 
creemos deben estar presentes en la formación de futuros profesores de matemática, no sólo 
porque permiten acercar a los alumnos un poco más al uso de las TIC, sino con la intensión de 
auspiciar la reflexión sobre la necesidad de validar las conjeturas halladas con el uso de un 
software como escalón necesario para el desarrollo del pensamiento matemático. No cabe duda 
que, como dice Gómez Chacón (2011), detectar y desarrollar capacidades y competencias en 
estudiantes universitarios de profesorado de matemática y profundizar en el conocimiento 
estratégico para aprender a enseñar matemática con el uso de TIC, es primordial en la actualidad. 

Los objetivos específicos de las tareas aquí desarrolladas son: 
• realizar conjeturas y buscar soluciones. 

• utilizar el software GeoGebra como asistente para la construcción de conocimiento 
matemático. 

• analizar potencialidades y limitaciones de las herramientas de GeoGebra para conjeturar y 
resolver problemas. 

Aportes teóricos 
Azcárate & Deulofeu (1990) sostienen que el aprendizaje de las funciones conlleva el 

conocimiento de cada una de sus representaciones, la traducción de una a otra y las limitaciones 
de cada una. Explicitan como las distintas representaciones de la función a la descripción verbal, 
la tabla, la gráfica y la fórmula. Sin embargo, “Una función no es: ni una tabla de valores, ni una 
representación gráfica, ni una serie de teclas de una calculadora, ni una fórmula. Es todo eso a la 
vez” (de Guzmán citado por Chemello & Díaz, 1997, p. 89)  

Para Hitt (2003) las tareas de conversión de una representación a otra son las que propician 
y favorecen la construcción de conceptos matemáticos. Señala que las investigaciones en 
educación matemática muestran que el sistema algebraico es el preferido y casi en exclusividad 
usado por los profesores en matemática en su práctica docente. 
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Arcavi (2008) plantea varias razones por las cuales el modelado de situaciones geométricas 
a partir de gráficas dinámicas es un camino potente para el aprendizaje de conceptos 
matemáticos. En el caso del concepto de función, el tratamiento en un ambiente computarizado 
recupera su dinamismo, presentando un modelo verdadero para el cambio y la variación ya que 
su representación gráfica se realiza en tiempo real al describir el fenómeno que se produce. Por 
otro lado, sostiene que en caso de no tener este medio, muchos problemas propuestos en torno al 
concepto de función se resolverían casi exclusivamente en el contexto algebraico, apoyando el 
modelado con algunos dibujos imprecisos. En cambio, con el uso de un software dinámico, la 
representación gráfica prima a la algebraica y le da sentido, favoreciendo la comprensión. Otro 
aspecto que remarca es el reto de crear situaciones en las cuales el resultado de la actividad es 
inesperado o en algunos casos contra intuitivo de tal forma que entre lo conjeturado por el 
estudiante y lo devuelto por el software propicie la necesidad de demostrar o probar sus 
conjeturas utilizando argumentos matemáticos que van más allá del software. 

Sierra Vázquez, González Astudillo & López Esteban (1998) afirman que distintos trabajos 
muestran las dificultades de los alumnos en reconocer y justificar relaciones funcionales y no 
funcionales dados a través de distintas representaciones. Esto los lleva a sugerir un trabajo que 
suministre a los alumnos de la mayor riqueza de representaciones de este concepto a la vez que 
se realiza la traducción de unas representaciones a otras. Consideran que la expresión algebraica 
del concepto de función resulta abstracto porque oculta la verdadera naturaleza de la función 
como relación entre variables, por lo que sugieren el trabajo con diferentes representaciones 
como un modo eficaz para una mejor comprensión. Además, la incorporación de un modo 
inteligente de las nuevas tecnologías permite que la enseñanza se centre más en los conceptos 
que en los procedimientos, evitando cálculos engorrosos y posibilitando el trabajo con una gama 
amplia de funciones, lo cual sería difícil llevarlo a cabo con lápiz y papel. 

Esta última recomendación es también ofrecida por Hitt (2003) quién afirma que la tarea de 
visualizar una gráfica de una función demanda una actividad mental profunda que requiere el 
reconocimiento de subconceptos en ella representados. Recomienda centrar la atención en la 
comprensión de los problemas que surgen al desarrollar una tarea de conversión entre 
representaciones. 

Propuesta 
Esta propuesta consta de seis tareas, que como están dirigidas a futuros profesores en 

matemática de escuela secundaria, pueden ser presentadas en lo que acordamos en denominar a 
un nivel resolutor, donde el estudiante se dedica a resolver la tarea propuesta, o a un nivel 
didáctico, donde el estudiante debe colocarse en el rol de profesor. Se propone que el software 
GeoGebra (versión 4.2.51.0), aunque es posible utilizar otras versiones, sea el asistente utilizado. 
También añadimos algunos comentarios relacionados a procedimientos esperados o a decisiones 
didácticas consideradas en su diseño. Si bien esta propuesta no fue aún implementada, estas 
tareas y las anticipaciones de resolución de las mismas se realizan en base a nuestra experiencia 
como docentes formadores de profesores y de intercambios en cursos y talleres con colegas 
utilizando esta modalidad. 
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Tarea 1 
Las consignas de esta tarea son a nivel resolutor.  

 
Comentarios respecto a estas consignas: 

 Pensamos que al construir L en AB puede surgir la idea de que existen infinitos 
rectángulos con las condiciones pedidas pero para cada punto L, existe un único 
rectángulo.  

 Consideramos que pueden completar la tabla utilizando la vista Hoja de Cálculo del 
software; desplazando el punto y registrando las coordenadas del mismo o que 
calculen analíticamente utilizando la fórmula del perímetro.  

 Pueden construir P utilizando las coordenadas y el comando perímetro del software 
o hacer una construcción de los segmentos sobre la semirrecta dada (usando por 
ejemplo, las herramientas Compás o Circunferencia (centro y punto) o las 
herramientas de transformaciones como Simetría Central).  

 Esperamos que se explicite que cuando la ordenada o la abscisa de P toman los 
valores extremos solicitados, la figura obtenida no es un rectángulo. Se retomará 
este aspecto en la puesta en común. 

 Al justificar que el rastro del punto P describe un segmento de recta creemos que 
utilizarán la fórmula del modelo geométrico del perímetro que es una función 
lineal, definida como la función que tiene la forma f(x)= m x + b, con m y b reales, 
y por eso su representación gráfica es una recta. Otra forma es que tomen dos 
puntos de la tabla, hallen la ecuación de la recta y comprueben que los otros puntos 
de la tabla la verifican. Otra es que hagan el cociente de las diferencias 
comprobando que es constante. 
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Tarea 2 
Las consignas de esta tarea son a nivel resolutor.  

 
Comentarios respecto a estas consignas: 

 La función del inciso 1 es de proporcionalidad directa a diferencia de la tarea 1.  
 En el inciso 2, pueden recurrir a las funciones del GeoGebra para hallar la 

intersección o hacerlo con lápiz y papel.  
 En el inciso 3, la pendiente es negativa y creemos que pueden justificarlo a partir de 

la semejanza de los triángulos rectángulos ABC, LNB y FCN.  
 El inciso 4 está planteado con la intención de trabajar las pendientes de rectas 

paralelas. 

Tarea 3 
Las consignas de esta tarea son a nivel resolutor. 

 
Comentarios respecto a estas consignas: 

 Se espera que hallen que las pendientes de las rectas son 2 − 2  y 2 + 2 , que 
concluyan que siempre serán secantes y que en el contexto del rectángulo no es 
posible que ambas sean mayores o iguales a 2.  

 En cuanto a los rectángulos isoperimétricos, las respuestas esperadas son que 
ocurre cuando a=b o cuando B es homólogo de C en una simetría axial de eje la 
recta bisectriz del primer cuadrante o cuando ABC es un triángulo rectángulo 
isósceles. 

 El inciso 2 se podría haber redactado usando el estilo de las tareas anteriores para 
trabajar la pendiente nula pero decidimos plantearlo así presentando una 
complejidad mayor para su resolución.  

Tarea 4 
Las consignas de esta tarea son a nivel didáctico. 
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 La reflexión sobre la redacción de las instrucciones no debería estar ausente en la 

formación de profesores, por lo cual la solicitamos en esta tarea.  
 Respecto a la tabla, consideramos que se puede poner de manifiesto la cuestión de 

la aproximación, que en el software se puede predeterminar.  
 La cuestión de la proporcionalidad, se destaca para reflexionar sobre las creencias 

erróneas de los alumnos de secundaria, donde si las dos magnitudes de una tabla 
aumentan o disminuyen, son siempre directamente proporcionales. 

 Una de las variables didácticas que pretendemos que surja en el análisis de las 
tareas es la elección de las coordenadas de los puntos, estudiando las consecuencias 
de las decisiones, lo cual se relaciona también con el lugar en la secuencia didáctica 
donde se plantearán las tareas (inicio, desarrollo o evaluación). 

Tarea 5  
Las consignas de esta tarea son a nivel resolutor. 

 
Comentarios respecto a estas consignas: 

 Se pretende que se analice que todo triángulo rectángulo de hipotenusa AB está 
inscripto en una circunferencia de diámetro AB y que por lo tanto, todo punto de 
dicha circunferencia es vértice de un triángulo que verifica las condiciones pedidas. 
Pueden surgir distintas construcciones, como por ejemplo: con las herramientas 
“segmento entre dos puntos” AB, “punto medio o centro” del segmento AB y con 
el comando “rota objeto en torno a un punto” hallar el tercer vértice rotando uno de 
os e emos e  se me o   o  o  e o de giro punto medio de AB); 

construir una circunferencia de diámetro AB (hipotenusa del triángulo rectángulo) 
y su tercer vértice, cualquier punto de dicha circunferencia; considerando el 
segmento AB como una de las diagonales de un rectángulo y trazar el rectángulo 
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utilizando propiedades de las diagonales; trazar dos rectas perpendiculares, tomar 
un punto en una de ellas y con centro en él construir una circunferencia de radio 
AB, la intersección de ésta con la otra recta (si existe) es el tercer vértice. 

 Utilizando las herramientas de GeoGebra, el lugar geométrico que P describe hace 
pensar que la gráfica de la función buscada es una parábola. ¿Será correcta esta 
conclusión? Si activamos la traza del punto P y colocamos cinco puntos sobre su 
trayectoria o su lugar geométrico, se puede utilizar la herramienta “Cónica dado 
Cinco de sus Puntos” y el software graficará una cónica. Bien…parece que el 
problema está resuelto puesto que el software brinda la fórmula del lugar 
geométrico. Dos son las sorpresas: una es que la cónica devuelta por el software no 
es una parábola como se había conjeturado. Otra es que si se cambian algunos de 
los puntos tomados sobre el lugar geométrico para solicitar la cónica, ésta no es 
única (aparecen distintas hipérbolas y elipses).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Figura 1. Traza del lugar geométrico del punto P y cónica por 5 de sus puntos. 

 El software no nos resuelve el problema pero sí nos permite conjeturar que una 
cónica no sería la solución a nuestro problema.  

 Trabajando con la trigonometría en un triángulo rectángulo, analicemos los datos 
con los que contamos para hallar el área en función de un ángulo: 

Á e  e   e : 
 e  o  se  | |

| |  os | |
| | 

Reemplazando en la ecuación Área del triángulo tenemos: 
Área de ABC= ½. | |. | |= ½ .| |. sen( ). | |. cos( )= 1/4 | |^2 sen(2 ), donde 

| |^2 es constante. 
  

Figura 2. Lugar geométrico del punto P y 
cónica por 5 de sus puntos. 
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Figura 3. Triángulo rectángulo ABC. 

Tarea 6 
Las consignas de esta tarea son a nivel didáctico. 

 
 Para fundamentar si tiene sentido añadir a la Tarea 5 el planteo de las relaciones 

para el otro ángulo agudo, es necesario resolver el problema y dependiendo del 
nivel en que se trabaje se atribuirá el mismo. 

 La opinión fundamentada de ventajas y limitaciones de esta propuesta acerca a los 
estudiantes a posicionarse como futuros docentes de escuela secundaria, a hacer 
explícitas sus creencias y recuperar los aportes de su formación en las distintas 
asignaturas del plan de estudio. 

Algunas conclusiones 
En la propuesta se hace énfasis en relacionar las distintas representaciones del concepto de 

función teniendo en cuenta las recomendaciones de Arcavi (2008), Hitt (2003) y Sierra Vázquez, 
González Astudillo & López Esteban (1998). 

Consideramos que la función del área del triángulo de la tarea 5, aparentemente una 
función cuadrática, puede resultar por lo menos sorpresiva y crear ese ambiente propicio que 
Arcavi (2008) presenta como la semilla de la prueba o demostración. 

Las Tareas 4 y 6, estimamos, son indispensables para la reflexión de los futuros docentes 
de matemática ya que les permite involucrase adquiriendo otra mirada de análisis sobre la 
propuesta.  

Estas prácticas pretenden invitar al estudiante a repensar tareas que encontrarán 
seguramente en libros de texto de escuela secundaria, transformándolas en propuestas que 
permitan la reflexión, con la intensión de capacitarlos para que puedan intervenir en la enseñanza 
transformando escenarios en sus prácticas futuras. 

Con esta propuesta esperamos que los futuros docentes reflexionen sobre la perspectiva 
convencional de que el contenido curricular simplemente debe ser convertido para encajar en la 
nueva tecnología, siendo necesario considerar a los aportes de las nuevas tecnologías como 
componente principal en las planificaciones de las secuencias didácticas. 
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Resumen
En esta comunicación se explica cómo se ha investigado el desarrollo de uno de los
componentes de la macro competencia en análisis didáctico del futuro profesor de
matemáticas (identificación de potenciales mejoras, con relación a la calidad de las
matemáticas enseñadas, de un proceso de instrucción en nuevas implementaciones)
en el Máster de Profesor de Secundaria de Matemáticas de la Universitat de
Barcelona. El principal resultado es que se observa una evolución de los criterios
usados para valorar la calidad de las matemáticas enseñadas que van desde el “no
cometer errores” al de “representatividad”.
Palabras clave: competencia, idoneidad, matemáticas, formación de profesores.

Marco teórico
En este apartado comentamos los elementos teóricos que se han tenido en cuenta en esta

investigación.
Competencia  en análisis didáctico de procesos de instrucción

En la última década aumentó el interés por investigar el conocimiento y las competencias
que necesitan los profesores de matemáticas para conseguir una enseñanza eficaz (Wilson,
Cooney y Stinson, 2005; Hill, Blunk, Charambous, Lewis, Phelps, Sleep y Ball, 2008).

Entre las agendas de investigación que ponen el énfasis en las competencias que deben
desarrollar los profesores para realizar procesos de instrucción de calidad hay que resaltar: 1) Las
que consideran que el profesor debe desarrollar la competencia “mirar con sentido”; la cual le
permite ver las situaciones de enseñanza aprendizaje de las matemáticas de una manera
profesional que lo diferencia de la manera de mirar de alguien que no es profesor de matemáticas
(Mason, 2002), y 2) Las que se desarrollaron en el marco del enfoque ontosemiótico de la
cognición e instrucción matemática (EOS) (Godino, Batanero y Font, 2007). En este enfoque se
proponen cinco niveles para el análisis didáctico de procesos de instrucción, cada uno de ellos
con sus respectivas herramientas:
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a) Análisis de las prácticas matemáticas realizadas en el proceso de instrucción.
b) Análisis de objetos y procesos matemáticos activados en dichas prácticas.
c) Análisis de las interacciones realizadas en el proceso de instrucción.
d) Identificación del sistema de normas y metanormas que regulan el proceso de instrucción.
e) Utilización de criterios de idoneidad didáctica para la valoración del proceso de instrucción

con el fin de mejorarlo.
Este tipo de análisis didáctico tiene por objetivo que el profesor tenga instrumentos para

describir, explicar, valorar y mejorar dichos procesos (Font, Godino y Planas, 2010; Pochulu y
Font, 2011).

Estas investigaciones coinciden (o al menos no contradicen) en que una de las
competencias profesionales que debe tener el profesor de matemáticas es la competencia en
análisis didáctico de secuencias de tareas, que le permita su diseño, aplicación, valoración y
mejora.

El desarrollo y evaluación de la competencia en análisis didáctico implica analizar las
prácticas profesionales de los futuros profesores de secundaria de matemáticas para resolver las
tareas profesionales propuestas, y el conocimiento matemático-didáctico activado en ellas, para
encontrar indicadores que justifiquen la asignación de niveles de desarrollo a dicha competencia.
En este proceso el diseño de tareas tiene un papel muy relevante.

Diseño de tareas
Recientemente ha aumentado mucho el interés sobre el diseño de tareas al considerarlo un

aspecto clave para conseguir una enseñanza de calidad. Este interés se manifestó en la creación,
en el The International Congress on Mathematics Education del 2008, del Topic Study Group,
Research and development in task design and analysis; y en la celebración de un ICMI Study
específico sobre este tema en el año 2013, siendo uno de sus focos el diseño de tareas en la
formación de profesores.

Las tareas son las situaciones que el profesor propone (problema, investigación, ejercicio,
etc.) a los alumnos; éstas son el punto de partida de la actividad del alumno, la cual, a su vez,
produce como resultado su aprendizaje. La investigación sobre el diseño de tareas se interesó por
diferentes aspectos. Por ejemplo, Swan (2007) estudió la naturaleza y tipología de tareas;
Charalambus (2010) el papel que tiene el profesor en la implementación de la tarea a fin de
lograr un proceso cognitivo relevante en los alumnos; Giménez, Font y Vanegas (2013) en el
diseño de tareas en la formación de futuros profesores de matemáticas de secundaria.

Calidad matemática
Las reflexiones (e investigaciones) sobre la calidad matemática de los procesos de

instrucción de las matemáticas son numerosas en el área de Educación Matemática.  Todas ellas
ponen de manifiesto que hay muchos aspectos que inciden sobre esta calidad y que, por tanto, se
trata de un una noción multidimensional. En este trabajo se han tenido en cuenta dos
aproximaciones que si bien consideran la calidad matemática de una manera multidimensional
ponen el acento, según nuestra opinión, en dimensiones diferentes. Por una parte, las que
destacan como elemento central de la calidad matemática el descriptor “riqueza matemática” y,
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por otra parte, las que toman como elemento central el descriptor “representatividad de las
matemáticas enseñadas”.

Un ejemplo relevante del primer tipo de aproximaciones son los trabajos de Hill y
colaboradores. Según Hill et al (2008) se puede definir la calidad matemática de la instrucción
como un compuesto de varias dimensiones que caracterizan el rigor y la riqueza de las
matemáticas de la clase, incluyendo la presencia y ausencia  de errores matemáticos, explicación
y justificación matemática, representaciones matemáticas y observaciones relacionadas. Estos
autores han desarrollado un sistema de categorías pera medir la calidad matemática de la
instrucción (Hill, 2010). Estas son: a) Formato del segmento, b) El trabajo en las clases está
conectado a las matemáticas, c) La riqueza de las matemáticas, d) Trabajo con los estudiantes, e)
Errores e imprecisiones en el lenguaje, f) Participación de los estudiantes. A su vez para cada
categoría se tienen subcategorías. Por ejemplo, para la riqueza de las matemáticas, se tiene: 1)
Explicaciones matemáticas, 2) Múltiples procedimientos o métodos de resolución, 3) El
desarrollo de generalizaciones matemáticas, 4) El lenguaje matemático, 5) Riqueza de las
matemáticas en general.

Un ejemplo relevante del segundo tipo de aproximaciones es el EOS, principal referente
teórico de esta investigación. Este enfoque propone herramientas para, primero, describir las
matemáticas implicadas en un proceso de instrucción y, segundo, valorar su calidad. Para la
descripción propone herramientas que permiten analizar las prácticas matemáticas y los objetos
primarios y procesos matemáticos activados en ellas. Para valorar la calidad de las matemáticas
se propone el constructo “criterios de idoneidad”, en especial el criterio de idoneidad epistémica:

1. Idoneidad epistémica, para valorar si las matemáticas que se enseñan son unas “buenas
matemáticas”. 2. Idoneidad cognitiva, para valorar, antes de iniciar el proceso de instrucción,
si lo que se quiere enseñar está a una distancia razonable de lo que saben los alumnos y,
después del proceso, si los aprendizajes logrados se acercan a los que se pretendían enseñar.
3. Idoneidad interaccional, para valorar si la interacción ha resuelto dudas y dificultades de
los alumnos. 4. Idoneidad mediacional, para valorar la adecuación de recursos materiales y
temporales utilizados en el proceso de instrucción. 5. Idoneidad emocional, para valorar la
implicación (interés, motivación) de los alumnos en el proceso de instrucción. 6. Idoneidad
ecológica, para valorar la adecuación del proceso de instrucción al proyecto educativo del
centro, las directrices curriculares, las condiciones del entorno social y profesional, etc.
(Font, Planas y Godino, 2010, p. 101)

Para cada una de las seis idoneidades hay un conjunto de indicadores. A continuación
siguen los indicadores de la idoneidad epistémica: Muestra representativa y articulada de
problemas de diversos tipos (contextualizados, con diferentes niveles de dificultad, etc.); uso de
diferentes modos de expresión (verbal, gráfico, simbólico...), y traducciones y conversiones entre
los mismos; procurando que el nivel del lenguaje matemático utilizado sea adecuado y que las
definiciones y procedimientos estén clara y correctamente enunciados y adaptados al nivel
educativo a que se dirigen; presentación de los enunciados y procedimientos básicos del tema y
adecuando asimismo las explicaciones, comprobaciones, demostraciones al nivel educativo a que
se dirigen; establecimiento de relaciones y conexiones significativas entre las definiciones,
propiedades, problemas del tema estudiado, etc.

La noción de idoneidad (calidad) epistémica propuesta por el EOS está muy centrada en la
idea de representatividad de las matemáticas enseñadas con relación al significado holístico del
objeto matemático que se quiere enseñar, entendido como el conjunto de pares (prácticas
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matemáticas, objetos primarios y procesos matemáticos activados en dichas prácticas). La
determinación de dicho significado global u holístico requiere de la realización de un estudio
histórico-epistemológico sobre el origen y evolución del objeto en cuestión. Así mismo se deben
tener en cuenta la diversidad de contextos de uso donde se pone en juego dichas configuraciones
de objetos primarios.

Objetivos y metodología
Partimos de las siguientes hipótesis (Font, 2011):

H1) La competencia profesional del futuro profesor que permite evaluar y desarrollar la
competencia matemática se puede considerar compuesta por dos macro competencias: a)
La competencia matemática y b) La competencia en análisis didáctico de procesos de
instrucción.

H2) hay un núcleo de la competencia en análisis didáctico que entendemos como: Diseñar,
aplicar y valorar secuencias de aprendizaje, mediante técnicas de análisis didáctico y
criterios de calidad, para establecer ciclos de planificación, implementación, valoración y
plantear propuestas de mejora. Y podemos encontrar criterios e indicios del desarrollo de
esta competencia y de cómo se relaciona con las otras competencias profesionales del
futuro profesor de matemáticas de secundaria (competencia digital, competencia en
modelización, etc.).
Nos planteamos los siguientes objetivos:

1) Diseñar e implementar ciclos formativos para el desarrollo de la competencia en análisis
didáctico de procesos de instrucción con relación a la valoración de la idoneidad didáctica,
en especial la idoneidad de las matemáticas enseñadas.

2) Investigar cómo se desarrollan la competencia del objetivo anterior en la implementación
del ciclo formativo. Dicho desarrollo, se constata en cuanto los futuros docentes incorporan
y herramientas para la descripción, explicación y valoración de procesos de enseñanza.
La investigación es cualitativa. Estamos interesados primero en describir, sobre todo, el

desarrollo de un aspecto parcial de la competencia en análisis didáctico de los futuros profesores
(analizar y valorar la calidad matemática de procesos de instrucción). Las muestras han sido
intencionales. El experimento de enseñanza se desarrolló con alumnos del máster de Formación
de Profesores de Secundaria de Matemáticas de Universitat de Barcelona durante los cursos
2010-11, 2011-12, 2012-13 y 2013-14. El registro de la información fue la grabación en video de
las clases impartidas, la documentación grabada en la plataforma MOODLE (presentaciones,
lecturas, tareas y respuestas de los alumnos a las tareas, cuestionarios y respuestas de los
alumnos a los cuestionarios) y material impreso.

Se trata de una investigación que tiene además un componente de desarrollo ya que se
pretende, por un lado, proporcionar conocimiento detallado sobre el estado actual de la
formación de futuros profesores de secundaria y la identificación de los factores condicionantes
de la misma, y, por otro lado, se pretende elaborar recursos didácticos específicos para mejorar la
formación de estos profesores.

Experimentación de un ciclo formativo
El ciclo formativo tuvo por objetivo el desarrollo de la competencia en análisis didáctico.

A continuación comentamos la secuencia que se siguió en tres asignaturas del máster para
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contribuir al desarrollo de dicha competencia. En la asignatura de Innovación e investigación
sobre su propia práctica se siguió la siguiente secuencia:

a) Análisis de casos (sin teoría). Se propuso a los alumnos el análisis de un episodio de
aula, que se debía realizar a partir de sus conocimientos previos sobre análisis didáctico. El
proceso seguido fue el siguiente: 1) Análisis didáctico del episodio de clase en grupo. 2)
Elaboración de conclusiones. 3) Presentación en el gran grupo de las conclusiones.

b) Emergencia de los niveles de análisis didáctico propuestos por el Enfoque
Ontosemiótico (EOS). La puesta en común de los análisis realizada por los diferentes grupos,
completada con la técnica de “otras voces”, permitió observar como el gran grupo contemplaba
de alguna manera los cinco niveles de análisis que siguen, aunque cada grupo sólo contempló
alguno de ellos: 1) Análisis de las prácticas matemáticas. 2) Análisis de objetos y procesos
matemáticos activados y emergentes de las prácticas matemáticas. 3) Análisis de las trayectorias
e interacciones didácticas y de conflictos semióticos. 4) Identificación del sistema de normas que
condicionan y hacen posible el proceso de estudio (dimensión normativa). 5) Valoración de la
idoneidad didáctica del proceso de estudio. Se trata de los niveles de análisis propuestos por el
EOS (Godino, Batanero y Font, 2007; Font, Planas y Godino, 2010; Pochulu y Font, 2011).

Los niveles de análisis 1-4 son herramientas para una didáctica descriptiva explicativa
(para comprender) que permite responder a la pregunta ¿Qué está pasando (y por qué) aquí? El
nivel de análisis 5 pretende ser una herramienta para una didáctica prescriptiva (para evaluar y
para indicar el camino a seguir) que permite responder a la pregunta ¿Qué se debería hacer?

c) Teoría (criterios de idoneidad). De los cinco niveles anteriores se focalizó la atención en
el quinto, para ello se dieron elementos teóricos a los alumnos, en concreto se les explicó los
criterios de idoneidad propuestos en el EOS.

d) Análisis de episodios de clase videograbados  utilizando los criterios de idoneidad.
e) Lectura y comentario de partes de algunos trabajos final de máster de cursos

anteriores, en los que los futuros profesores de cursos anteriores utilizaron los criterios de
idoneidad para valorar la unidad didáctica que implementaron en el prácticum II

En las asignaturas Prácticum II y Trabajo Final de Máster los alumnos utilizaron los
criterios de idoneidad para:

f) Diseñar y valorar su propia práctica, en concreto la unidad que han diseñado e
implementado en el Prácticum II.

En la asignatura Trabajo Final de Máster los alumnos:
g) Diseñaron una propuesta de mejora de la unidad didáctica implementada en el

Prácticum II que mejoraba algunos de los aspectos que la valoración realizada indicaba que se
debían y podían mejorar. Esta propuesta debía estar justificada en literatura científica.

Nuestro objetivo era investigar durante el ciclo formativo, sobre todo, cómo aparecían y se
conectaban en los futuros profesores criterios sobre la calidad matemática (idoneidad epistémica)
del tipo: “falta de errores del profesor o libro de texto”. “coherencia”, “resolver correctamente las
dudas de los alumnos”, “representatividad” “cumplir el currículum”, “riqueza matemática” etc.

Un ejemplo de cómo aparecen estos criterios en las producciones de los alumnos son los
siguientes parágrafos extraídos de la memoria del trabajo Final de Máster de dos alumnos en los
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que justifican la falta (o no) de la idoneidad epistémica de su unidad didáctica, implementada en
su periodo de prácticas, en términos de falta (o no) de representatividad. El primer alumno
reflexiona sobre la falta de representatividad de los significados parciales de pendiente que
utilizó para enseñar las funciones de proporcionalidad directa y las afines. En cambio la segunda
alumna justifica la representatividad de la colección de problemas que propuso a sus alumnos
para estudiar la media aritmética.

Alumno 1: Con relación al segundo bloque (la función de primer grado), vistos los
resultados del aprendizaje de los alumnos, posiblemente me he confiado al pensar que se
trata de un tema que no presentaba grandes dificultades para los alumnos. Después de (1)
reflexionar sobre las dificultades de los alumnos, (2) comentar el tema con los tutores y (3)
realizar una mínima búsqueda bibliográfica, que me ha permitido conocer los diferentes
sentidos de la pendiente, pienso que las actividades propuestas no daban cuenta de la
complejidad del concepto pendiente.
Mi conclusión con relación al segundo bloque de contenidos es que la forma de introducir la
pendiente se debe mejorar ya que no he tenido en cuenta los diferentes sentidos que tiene
este concepto, o no los he trabajado con la suficiente profundidad.

(…) La nueva secuencia de tareas que propongo es igual a la anterior hasta la actividad 7bis.
En las actividades 7 y 7bis se presenta un problema contextualizado de proporcionalidad
directa en el que de manera implícita aparecen, sobre todo dos sentidos diferentes del
concepto de pendiente (inclinación de la recta, número que multiplica a la x en la fórmula).
El significado concreto que tiene la pendiente en estos dos problemas es el precio por hora
de una moto acuática.
A continuación  propongo una actividad experimental con el fin de ver un caso real de
relación de proporcionalidad directa entre magnitudes (Actividad B1). Esta actividad
pretende aumentar la motivación de los alumnos, aunque soy consciente que les será difícil
encontrar la fórmula porque las longitudes no serán exactas (les ayudaré a encontrar la
regularidad). Con esta actividad se trabaja, sobre todo un sentido del concepto de pendiente
(número que multiplica a la x en la fórmula). El significado concreto que tiene la pendiente
es el aumento de longitud del muelle por unidad de peso.

Hasta este momento los alumnos han trabajado sobre todo el sentido algébrico del pendiente
de manera implícita (la pendiente como número que multiplica a la x). Las siguientes
actividades tienen por objetivo profundizar en el sentido de la pendiente como el número que
determina la inclinación de la recta e institucionalizar por primera vez el término pendiente.
Se propone utilizar un applet que permite variar el valor de la pendiente y ver el efecto que
dicho cambio produce en la inclinación de la recta. También permite profundizar en el
significado algébrico de la pendiente ya que permite variar un punto de la recta y observar
como la ordenada es igual al producto de la pendiente por la abscisa. También permite
conectar los dos sentidos (algebraico y geométrico de la pendiente).

Alumno 2: (…) para tratar el concepto de media aritmética primero se presentó una situación
contextualizada en la que se utilizaba este concepto para resolver el problema planteado. Se
hizo mediante la proyección de un capítulo de la serie “Àlia”
(http://www.phobos.xtec.cat/creamat). Luego para seguir trabajando este concepto
matemático, se estudiaron cinco tipos de problemas:

P1. Unos niños llevan a clase caramelos. Andrés lleva 5, María 8, José 6, Carmen 1 y Daniel
no lleva ninguno. ¿Cómo repartir los caramelos de forma equitativa?
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P2. Un objeto pequeño se pesa con un mismo instrumento por ocho estudiantes de una clase,
obteniéndose los siguientes valores en gramos: 6'2, 6'0, 6'0, 6'3, 6'1, 6'23, 6'15, 6'2 ¿Cuál sería
la mejor estimación del peso real del objeto?
P3: Al medir la altura en cm. que pueden saltar un grupo de escolares, antes y después de haber
efectuado un cierto entrenamiento deportivo, se obtuvieron los valores siguientes. ¿Piensas
que el entrenamiento es efectivo?

Altura saltada en cm.
Alumno Ana   Bea  Carol  Diana  Elena  Fanny  Gia   Hilda  Ines  Juana
Antes del entrenamiento 115   112   107    119       115     138     126    105     104   115
Después del entrenamiento    128   115   106    128      122      145     132    109     102   117

P4: La altura media de los alumnos de un colegio es 1'40. Si extraemos una muestra aleatoria
de 5 estudiantes y resulta que la altura de los 4 primeros es de 1'38, 1'42, 1'60, 1'40. ¿Cuál
sería la altura más probable del quinto estudiante?
P5: Hay 10 personas en un ascensor, 4 mujeres y 6 hombres. El peso medio de las mujeres es
de 60 kilos y el de los hombres de 80. ¿Cuál es el peso medio de las 10 personas del ascensor?
(…) Se trata de una muestra representativa de los tipos de problemas que se pueden solucionar
con el concepto media aritmética

Resultados
Como resultado del estudio, hemos profundizado en lo que denominamos tareas

profesionales para promover competencia de análisis didáctico. En particular, hemos constatado
la potencialidad de analizar estudios de caso basados en estudiantes de los cursos anteriores, que
pone de manifiesto la complejidad del análisis que debe realizar el profesor para valorar su
propia práctica para ir más allá de narraciones y descripciones.

Con relación a la valoración de la calidad matemática, los futuros profesores inicialmente
consideraban la idoneidad epistémica como “la falta de errores del profesor o libro de texto”. A
continuación emergió el criterio “riqueza matemática”, entendido como el diseño e
implementación de tares que permitían activar procesos matemáticos relevantes, Después surgió
el criterio “coherencia”, por ejemplo este criterio no se podía aplicar cuando se definía la
mediatriz como la perpendicular que pasa por el punto medio del segmento y a continuación se
explicaba un procedimiento de construcción en el que se utilizaba que la mediatriz era el lugar
geométrico de los puntos que están a igual distancia de los extremos del segmento. Por último
fue apareciendo el criterio “representatividad”, en el sentido de que la secuencia didáctica debía
ser, dentro de lo posible, representativa de la complejidad del objeto matemático que se quería
explicar.

Consideración final
La mirada compleja sobre los objetos matemáticos, como la que realiza el EOS, lleva a

pensar no en un objeto simple sino en un sistema complejo formado por partes o componentes.
La idea de representatividad, como criterio de calidad matemática de una secuencia de

tareas, es una consecuencia de esta mirada compleja y de ella se derivan otros criterios que están
relacionados con la articulación de los elementos en los que se descompone la complejidad,
como son los de conexión y coherencia. En los principios y estándares del NCTM (2000) se
propone como un proceso importante el proceso de conexión. Precisamente la noción de
conexión − entendida más como la articulación entre diferentes partes de las matemáticas  que
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como conexión de las matemáticas con la realidad extramatemática − se puede utilizar como
puente entre los dos principales criterios de calidad matemática considerados en nuestra
investigación (representatividad y riqueza de procesos matemáticos).
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