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Temática: 3 – MTSK em diferentes temas e etapas
Resumo. O objetivo é identificar o conhecimento especializado expresso na elaboração de
problemas para o ensino de função afim por meio da Metodologia Ensino-AprendizagemAvaliação via Resolução de Problemas. Adotamos o marco teórico Mathematics Teachers’
Specialized Knowledge – MTSK numa abordagem qualitativa, analítica e documental, cujos
dados foram episódios extraídos de três dissertações de mestrado que utilizaram tal metodologia,
os quais analisamos a primeira etapa de preparação do problema. Nossos resultados detectaram
conhecimentos especializados nas categorias de estratégia, técnica, tarefas e exemplos (4
elementos), recursos de ensino (1), definições, propriedades e seus fundamentos (1), registros de
representação (1) e expectativas de aprendizagem (1). Em trabalhos futuros discutiremos o MTSK
envolvido nas demais etapas, sua visão integradora e um produto educacional associado.
Palavras-chave. MTSK, Elaboração de problemas, Função afim, Resolução de problemas.
Abstract. The aim is to identify the specialized knowledge expressed in the elaboration of
problems for the teaching of related function through the Teaching-Learning-Assessment via
Problem Solving Methodology. We adopted the theoretical framework Mathematics Teachers’
Specialized Knowledge – MTSK in a qualitative, analytical and documental approach, whose
data were episodes extracted from three master's dissertations that used this methodology, which
analyzed your first stage (preparation of the problem). Our results detected specialized knowledge
in the categories of didatics strategies (4 elements), teaching resources (1), definitions, properties
and their foundations (1), representation registers (1) and learning expectations (1). In future
works we will present the MTSK involved in the ten steps of the methodology in question, its
integrative vision and an associated educational product.
Keywords. MTSK, Problem creation, Related function, Problem solving.

INTRODUÇÃO
Muitos estudos têm sido realizados para caracterizar o conhecimento especializado de
professores para ensinar matemática em diversas etapas educativas e em diferentes
contextos (Moriel Junior & Duarte, 2020). Analisar a mobilização deste conhecimento
em metodologias diferenciadas e ativas é importante visando aprimorar a formação
docente com múltiplas perspectivas. É neste sentido que desenvolvemos este trabalho que
é parte de um estudo mais amplo de mestrado em Educação Profissional e Tecnológica,
IFMT ProfEPT, Brasil, realizado pelo primeiro autor sob orientação do segundo autor.
O objetivo é identificar o conhecimento especializado expresso na elaboração de
problemas para o ensino de função afim por meio da Metodologia Ensino-AprendizagemAvaliação via Resolução de Problemas. Para tanto, analisamos três dissertações de Ensino
de Matemática que abordam a Metodologia Ensino-Aprendizagem-Avaliação através da
Resolução de Problemas – MEAA (Onuchic, 2013) sobre o conteúdo de função afim.

MARCO TEÓRICO
Conhecimento Especializado de Professores de Matemática
Adotamos o Mathematics Teachers’ Specialized Knowledge – MTSK (Carrillo et al.,
2014) como modelo teórico para descrever o conhecimento especializado que pode (ou
deve) ter um professor para ensinar matemática. Ele contempla dois domínios de
conhecimento com três subdomínios cada e, no centro, as crenças sobre Matemática sobre
o ensino e a aprendizagem de Matemática. O modelo está apresentado na Figura 1 com
siglas originais em inglês (Carrillo-Yañez et. al., 2018) e as categorias respectivas serão
detalhas nos resultados para otimizar o texto.

Figura 1. MTSK original traduzido (Carrilo et al., 2014; Moriel Junior & Wielewski, 2017)

Entendemos que é a partir do conhecimento do que possui um professor que ele fará o
seu planejamento didático e desenvolverá as suas atividades de ensino buscando o
aprendizado de seus alunos na Matemática (Gonzáles, 2014). Assim, há necessidade de
analisar, dentro do contexto desta pesquisa, as especificidades desse conhecimento
especializado associado (ou necessário) ao planejamento necessário para ensinar via
resolução de problemas.
Ensino-Aprendizagem-Avaliação através da resolução de problemas
Nos anos de 1980, o National Council of Teachers of Mathematics apresentou por meio
da Agenda para Ação recomendações para o ensino da Matemática com destaque à
resolução de problemas nas escolas. Isso levou diversos autores a pensar uma maneira de
implementar esta proposta. Dentre as propostas que surgiram, destacamos a da
pesquisadora Lourdes de La Rosa Onuchic do Brasil que uniu os conceitos de
aprendizagem, avaliação e ensino e formou o termo composto ensino-aprendizagemavaliação dando origem à Metodologia Ensino-Aprendizagem-Avaliação via Resolução
de Problemas (Onuchic, 2013).
Na proposta metodológica de resolução de problema o foco é integrar a avaliação ao
ensino melhorando a aprendizagem. As palavras ensino e aprendizagem estão integradas
de tal forma que favoreça a construção do conhecimento pelo aluno, com o auxílio do
professor como mediador durante a aplicação do planejamento. A dinâmica do processo
é concomitante com o resultado final reorientando as práticas docentes quando
necessário. A metodologia é sugerida em um modelo, no qual integram dez etapas, com

um conceito atual de avaliação, formativa e continuada, construída durante a resolução
do problema, conforme Tabela 1.
Tabela 1. Metodologia Ensino-Aprendizagem-Avaliação Através da Resolução de Problemas
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6
Etapa 7
Etapa 8
Etapa 9
Etapa 10

Preparação do problema
Leitura individual
Leitura em conjunto
Resolução do problema
Observar e incentivar
Registro das resoluções na lous
Plenária
Busca do consenso
Formalização do conteúdo
Proposição e resolução de novos problemas

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de cunho analítico, interpretativo e bibliográfica por
(Marconi & Lakatos, 2003). A fonte de dados uma amostra de três dissertações
selecionadas com os critérios: abordar o conteúdo de função afim; utilizar a metodologia
de resolução de problemas proposta por Onuchic (2013); conter um ou mais relatos de
experiência docente do tipo PaP-eRs conforme critérios de Bertram (2014). A obtenção
dos dados foi alcançada após leituras sucessivas do material, extração de episódios das
pesquisas. A análise de dados foi feita por meio do instrumento de análise iMTSK (Moriel
Junior, 2021) e da análise de conteúdo para identificar conhecimentos especializados em
cada uma das etapas da Metodologia Ensino-Aprendizagem-Avaliação. Neste artigo
analisamos apenas as evidências (não incluindo indícios) de conhecimento na Etapa 1 Preparação do problema que é “selecionar ou elaborar um problema visando à construção
de um novo conceito, princípio ou procedimento” (Onuchic, 2013).
A codificação dos dados se deu por meio de uma sequência alfabética. Adotamos os
códigos TEC para o tipo de ensino tecnológico; EF para ensino fundamental final e EM
para ensino médio, seguido de ponto final e das duas primeiras letras iniciais do nome do
autor(a) do documento: “Se” para Seckler (2010); “Si” para Simon (2014), “Me” para
Mello (2018). Por fim, após um traço, inserimos as páginas nas quais retiramos os trechos.
Foram selecionados e analisados seis trechos, cujos resultados estão na seção seguinte.
RESULTADOS
Iniciamos apresentando os problemas utilizados para ensinar função afim extraídos dos
trabalhos analisados, conforme as Figuras 2, 3 e 4 a seguir.

Figura 2. Problema sobre uma plantação de milho extraído de Seckler (2010)

Figura 3. Problema sobre locação de transporte para férias extraído de Simon (2014)

Figura 4. Problema gerador sobre custos de planos de telefonia extraído de Mello (2018)

A análise dos seis trechos, conforme Tabela 2, mostra a mobilização de três subdomínios
de conhecimentos especializados segundo o MTSK.
Tabela 2. Resultados da análise com iMTSK
Trecho do documento
Manifestação
EF.Se-21
Com
base
no
levantamento feito pelos alunos,
referentes
aos
produtos
cultivados em suas propriedades,
bem como das informações
fornecidas pelo técnico da
EMATER, foram elaboradas
atividades para quatro encontros
de cinco horas-aula cada um, em

Análise dos Pesquisadores
Conhecimento
associado
de...
a...
Ensino de
Estratégias,
Matemática
técnicas
(KMT)
tarefas e
exemplo

que consiste em...
Uma estratégia para
adquirir informações e
elaborar atividades para
quatro encontros de
cinco horas-aula cada
um, priorizando a
elaboração de
problemas envolvendo
funções e gráficos.

que problemas sobre funções e
gráficos foram criados e
propostos aos alunos.
EF.Se-58 O conteúdo dos
problemas
propostos
vai
depender da profundidade com
que o assunto deve ser abordado
na série em questão, dos livrostexto
utilizados,
dos
conhecimentos pré-requisitos que
os alunos já tenham.

Ensino de
Matemática
(KMT)
Parâmetros de
Aprendizagem
da Matemática
(KMLS)

EM.Si-44 Nesse questionário,
foram feitas perguntas para obter
informações sobre suas dúvidas
expectativas
e
dificuldades
encontradas na disciplina de
matemática, entre outras. Com os
dados
desses
questionários
iniciou-se o segundo passo da
pesquisa, que foi a elaboração das
questões-problema a serem
propostas aos alunos.
TECMe-55 Com intuito de
elaborar um problema bem
abrangente, será feita uma
revisão do conteúdo de função
afim.
2TECMe-61 Para a preparação
do problema gerador e para a
explanação da aula, é pertinente
uma breve observação no livro
didático de Matemática utilizado
no Ensino Médio do IFPR Campus Palmas.

Ensino de
Matemática
(KMT)

TECMe-62 Como o tema
escolhido para a proposta
didática foi
função afim
(definição, construção do gráfico,
crescimento e decrescimento,
coeficiente angular e linear, zeros
da função), o problema gerador
proposto precisaria englobar ou
pelo menos propiciar a discussão
sobre o tema e os itens a serem
abordados.

Ensino de
Matemática
(KMT)

Recursos de
ensino
Nível de
desenvolvimento
conceitual e
procedimental esperado
Estratégia,
técnica,
tarefas e
exemplos

Tópicos de
Matemática
(KoT)

Termo

Ensino de
Matemática
(KMT)

Estratégias,
técnicas,
tarefas e
exemplos

Tópicos de
Matemática
(KoT)

Critérios para definição
de problemas: os livrostexto utilizados,
a profundidade do
assunto abordado na
série e os
conhecimentos que os
alunos já tenham.
Uma estratégia para
coletar dados dos alunos
e elaborar questões
problemas: aplicar um
“questionário para obter
informações sobre
dúvidas expectativas e
dificuldades
encontradas na
disciplina de
matemática”
O termo Função afim

Uma etapa de
preparação da
Metodologia EnsinoAprendizagemAvaliação: breve
observação no livro
didático para a
preparação do problema
gerador e explanação da
aula
Estratégias,
Uma característica do
técnicas,
problema gerador:
tarefas e
precisa englobar ou,
exemplos
pelo menos, propiciar
uma discussão sobre o
tema e os itens
correlatos
Definições,
Termos associados a
propriedades função afim: definição,
e seus
construção do gráfico,
fundamentos crescimento e
decrescimento,
coeficiente angular e
linear, zeros da função

Percebe-se que para a elaboração do problema gerador associou-se ao Conhecimento dos
Tópicos de Matemática (KoT), na categoria Definições, propriedades e seus fundamentos

uma vez que apareceram termo(s) matemáticos: definição de função afim, construção do
gráfico, crescimento e decrescimento, coeficiente angular e linear e zeros da função. Estes
termos, nesta etapa, são utilizados para escolha ou elaboração de um problema amplo que
proporcione uma discussão sobre o tema a serem abordado. Embora não tenha sido
identificado explicitamente nestes dados, aspectos de contexto podem estar envolvidos,
como os “fenomenológicos, significados de definições, de conceitos e de procedimentos
matemáticos, juntamente com seus fundamentos teóricos correspondentes, bem como,
exemplos que caracterizem aspectos do tópico abordado” (Moriel Junior, 2014, p. 4).
Outro conhecimento em destaque, na elaboração do problema gerador é o Conhecimento
do Ensino de Matemática (KMT) na categoria Estratégias, técnicas, tarefas e exemplos
específicos em Matemática utilizadas para o ensino e a exploração do conteúdo de função
afim. Conhecer característica do conteúdo no livro didático também foi incluído. Este foi
o subdomínio mais presente na amostra e esteve vinculado à coleta de informações junto
aos alunos, para elaborar atividades considerando o tempo em que o conteúdo seria
utilizado (horas-aula), para analisar a elaboração de questões problemas a partir de dados
coletados (conhecimentos prévios) em observação ao livro didático. Inclui também uma
característica importante do problema gerador: precisa englobar ou, pelo menos, propiciar
uma discussão sobre o tema e os itens correlatos.
A mobilização do Conhecimento dos Parâmetros de Aprendizagem de Matemática
(KMLS) diz respeito às expectativas de aprendizagem (o que se espera que o aluno
aprenda durante o estudo do conteúdo), um conhecimento curricular que interfere nos
critérios para elaboração dos problemas geradores. Na Tabela 3, apresentamos uma visão
geral dos oito conhecimentos MTSK identificados na amostra.
Tabela 3. Distribuição de MTSK identificado na preparação de problema via MEAA
Conhecimento
especializado
Tópicos de
Matemática (KoT)

Estrutura de
Matemática (KSM)

Prática Matemática
(KPM)
Ensino de
Matemática (KMT)
Características de
Aprendizagem da
Matemática (KFLM)
Parâmetros de
Aprendizagem da
Matemática (KMLS)

Categorias ou descritor

Preparação
de problema
Procedimentos
Definições, propriedades e seus fundamentos
1
Registros de representação
1
Fenomenologia e aplicações
Conexões de simplificação
Conexões de complexização
Conexões auxiliares
Conexões transversais
Metaconhecimento relativo ao fazer matemático (definir, demonstrar, usar heurísticos, exemplificar)
Teorias de ensino
Recursos de ensino (físicos e digitais)
1
Estratégias, técnicas, tarefas e exemplos
4
Teorias de aprendizagem
Potencialidades/ dificuldades de aprendizagem
Interação do estudante com o conteúdo
Interesses e expectativas
Resultados esperados de aprendizagem
1
Nível de desenvolvimento conceitual ou
procedimental esperado
Sequenciação de tópicos
-

Nota: Tabela adaptada de Sánchez-Garcia et al. (2021).

Detectamos que o problema gerador deve ser feito ou elaborado com muito cuidado, pois
a partir dele toda as outras etapas da metodologia Ensino-Aprendizagem-Avaliação
através da Resolução de Problema se desencadeará. Conforme descreve Mello (2018),
“inicia-se a explicação a partir do problema gerador, desenvolvendo todo conteúdo a
partir dele, e a cada tópico do conteúdo busca-se o problema gerador” (p. 68). Esta
conexão se reflete nos conhecimentos mobilizados identificados nesta etapa investigada.
CONCLUSÃO
Neste trabalho foi possível avançar na compreensão sobre qual é o conjunto de
conhecimentos especializados envolvidos na elaboração de problemas para o ensino de
função afim por meio da Metodologia Ensino-Aprendizagem-Avaliação via Resolução
de Problemas. Neste trabalho, com a referida metodologia, e potencial analítico deste
pesquisador foi possível identificar 8 conhecimentos de 3 subdomínios em 5 categorias.
Isso mostra que a etapa de planejamento, de elaboração do problema gerador em tal
metodologia leva em consideração conhecimentos sobre o que e como vai ser
desenvolvida a atividade de ensino do conteúdo de função afim, bem como, sua
adequação para a série.
Entretanto, os resultados não exaurem todas as possibilidades de elementos que podem
ou devem ser utilizados nesta fase em que o professor se propõe a selecionar ou elaborar
um problema a ser usado em sala de aula visando que os alunos construam novos
conceitos, princípios ou procedimentos matemáticos. Por isso, mais estudos devem ser
realizados, não só na abordagem documental como fizemos, mas avançar para a empírica.
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