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Temática: 3 – MTSK em diferentes temas e etapas
Resumo. O objetivo é identificar conhecimentos especializados docentes para o ensino de
Funções na Educação Básica presentes em produções científicas na base Web of Science entre
2015 e 2020. Adotamos o Mathematics Teachers’ Specialized Knowledge – MTSK como marco
teórico em uma abordagem de síntese da literatura qualitativa e documental de três artigos que
contemplam a temática em questão. Os resultados preliminares apontam evidências de
conhecimentos especializados em os subdomínios do MTSK, mas não todas as categorias. Os
conhecimentos identificados contemplam as categorias de definições, propriedades e seus
fundamentos, fenomenologias e aplicações, registros de representação, procedimentos, conexões
de simplificação, conexões auxiliares, exemplificar, teorias de ensino e estratégias, técnicas,
tarefas e exemplos, potencialidades e dificuldades de aprendizagem e sequenciação de tópicos.
Palavras-chave. Funções, Ensino de Matemática, Conhecimento especializado docente, MTSK.
Abstract. The objective is to identify teachers' specialized knowledge for the teaching of
Functions in Basic Education present in scientific productions in the Web of Science database
between 2015 and 2020. We adopted the Mathematics Teachers' Specialized Knowledge – MTSK
as a theoretical framework in a synthesis approach of qualitative and qualitative literature
documentary of three articles that address the theme in question. Preliminary results point to
evidence of specialized knowledge in the MTSK subdomains, but not all categories. The
identified knowledge includes the categories of definitions, properties and their foundations,
phenomenologies and applications, representation records, procedures, simplification
connections, auxiliary connections, examples, teaching theories and strategies, techniques, tasks
and examples, potentials and learning difficulties and topic sequencing.
Keywords. Functions, Teaching Mathematics, Specialized Teacher Knowledge, MTSK.

INTRODUÇÃO
A investigação sobre o conhecimento de professores de Matemática ganhou foco a partir
da década de 1980 com um movimento de reformas educacionais em âmbito internacional
(Fiorentini et al., 2002). Esta temática continua sendo uma das tendências de investigação
importantes em Educação Matemática (Pazuch & Ribeiro, 2017) considerando que o
professor é parte fundamental no processo educativo (Rodríguez-Flores et al., 2018) e
que o domínio matemático é necessário, mas não o suficiente para ensinar e fazer
aprender Matemática (McCrory et al., 2012). Neste artigo, focalizamos o conteúdo de
Funções que tem uma série de aplicações na vida cotidiana, seus conceitos são abordados
durante toda educação básica de forma implícita ou explícita (Ardenghi, 2008) se
estendendo a cursos superiores (Araujo, 2018). Seus conceitos podem ser observados em
diversas áreas como Biologia, Física, Química, Geografia e Economia (Lima, 2013).
Devido a importância das produções científicas sobre o conhecimento do professor de
Matemática no ensino de Funções para a melhoria da aprendizagem escolar, nos
questionamos quais são os avanços científicos obtidos na temática nos últimos anos.

Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo analisar conhecimentos
especializados docentes para o ensino de Funções na Educação Básica presentes em
produções científicas na base Web of Science entre 2015 e 2020. Este artigo apresenta
resultados parciais da pesquisa de mestrado desenvolvida pelo primeiro autor sob a
orientação do segundo autor1 e está inserida nos esforços do grupo de pesquisa TSK
Group do IFMT, campus Cuiabá2.
CONHECIMENTO ESPECIALIZADO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA
O Mathematics Teachers’ Specialized Knowledge - MTSK (Carrillo et al., 2014) é um
modelo teórico que descreve um conjunto de conhecimentos especializados que pode ou
deve ter um professor para ensinar e fazer aprender Matemática (cf. Figura 1), de modo
que sua especificidade faz sentido apenas para a atividade de tais profissionais (Araujo,
2018; Carrillo-Yañez et al., 2018; Espinoza-Vásquez et al., 2018).

Figura 1. Modelo MTSK (Carrillo et al., 2014; Moriel-Junior e Wielewski, 2017)
O MTSK é composto por dois domínios e cada um desses domínios contém três
subdomínios. O Conhecimento Matemático contém os seguintes subdomínios e
categorias: O Conhecimento dos Tópicos Matemáticos – KoT integra o conhecimento
que se espera que o estudante aprenda, suas categorias são procedimentos, definições
propriedades e seus fundamentos, registros de representação e fenomenologias e
aplicações. O Conhecimento da Estrutura Matemática – KSM corresponde ao
conhecimento que o professor tem sobre a conexão entre diferentes tópicos na
Matemática e entre tópicos de Matemática e outras matérias, contendo as categorias
conexões de simplificação, conexões de complexidade, conexões auxiliares e conexões
transversais e o Conhecimento da Prática Matemática – KPM se refere ao
metaconhecimento relativo ao fazer matemático (definir, demonstrar, usar heurísticos e
exemplificar). Já o Conhecimento Didático do Conteúdo contém os subdomínios do
Conhecimento das Características de Aprendizagem de Matemática – KFLM que abarca
as características de aprendizagem dos conteúdos matemáticos. Se incluem neste
subdomínio as categorias teorias de aprendizagem, potencialidades e dificuldades de
aprendizagem, interações do estudante com o conteúdo e aspectos emocionais de
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aprendizagem matemática. O subdomínio do Conhecimento do Ensino da Matemática –
KMT contém o conhecimento sobre recursos, materiais, modos de apresentar o conteúdo
e potencial que podem ter para a instrução, contendo as categorias teorias de ensino,
recursos de ensino e estratégias, técnicas, tarefas e exemplos. Por fim, o Conhecimento
dos Padrões de Aprendizagem de Matemática – KMLS se refere ao conhecimento que o
professor tem a respeito do nível estipulado conceitual com que se espera que o aluno
aprenda em um determinado nível escolar. Nele se encontram as categorias de resultados
esperados de aprendizagem, nível de desenvolvimento conceitual ou procedimental
esperado e sequenciação de tópicos.
METODOLOGIA
Tipo de pesquisa. a abordagem metodológica desse estudo é uma síntese qualitativa da
literatura adaptada de Guimero e Pazuch (2020). É uma pesquisa teórico-bibliográfica,
visando compreender e discutir a revisão da literatura científica sobre um determinado
tema (Vilaça, 2010). Quanto aos objetivos, é um trabalho analítico-descritivo, realizado
a partir de um levantamento e uma revisão da produção científica sobre o conhecimento
docente para o ensino de Funções (Romanowski & Ens, 2006).
Contexto da pesquisa e fonte de dados. A fonte de informações utilizada para a presente
pesquisa é a base de dados Web Of Science, combinando palavras-chave que contemplem
a temática em questão e utilizando o operador “AND” para encontrar os documentos.
Buscamos por artigos científicos indexados na base no período entre 2015 e 2020. O
recorte se deve a quantidade de produções indexadas na base. Quanto aos critérios de
delimitação das amostras, além da exclusão por período, excluímos também os trabalhos
que não tratassem do conhecimento do professor de Matemática para o ensino de Funções
na educação básica.
Obtenção de dados. A primeira parte da coleta serviu para definir o corpus de análise.
Para tanto, realizamos buscas na Web of Science utilizando os descritores: “Teacher
Mathematics Knowledge AND Teaching Functions” e “Teacher Mathematcs Knowledge
AND concept functions”. Em seguida, realizamos a leitura de títulos, resumos e palavraschave para delimitar o corpus de análise. Foram encontradas 154 publicações das quais
foram excluídas 48 por período e 100 que não tratavam do conhecimento docente para o
ensino de Funções na Educação Básica. Logo, o corpus de análise foi composto por 6
trabalhos. Neste artigo apresentamos os resultados parciais da pesquisa, contemplando 3
deles, listados na Tabela 1. A e C Costa Rica e Artigo B Chile
Tabela 1. Características do corpus analisados neste artigo
Código
Artigo
A

Referência
Rodriguez-Flores
et al. (2016)

Artigo
B

EspinozaVásquez et al.
(2017)
Rodriguez-Flores
et al. (2018)

Artigo
C

Objetivo (tradução nossa)
Descrever o processo de ensino, identificar os
componentes e determinar indicadores sobre
o conhecimento do conteúdo do professor ao
ensinar os conceitos básicos de função
Identificar conhecimentos especializados
sobre o conceito de função e estratégias de
ensino
Caracterizar o conhecimento especializado do
conteúdo do professor de Matemática ao
ensinar os conceitos de função

Sujeitos
1 professor do
Ensino Médio,
Costa Rica
1 professor do
Ensino Médio,
Chile
1 professor do
Ensino Médio,
Costa Rica

Por fim, extraímos dos trabalhos listados trechos (frases, parágrafos) que pudessem
expressar conhecimento especializado de professores de matemática, configurando assim
nossas unidades de análise.

Análise de dados. Os trechos selecionados dos artigos são as unidades de análise em que
se buscou evidências ou indícios de conhecimento especializado segundo Moriel-Junior
& Carrillo (2014). Tais conhecimentos foram classificados de acordo com o domínio,
subdomínio e categoria ou indicador do modelo MTSK (Carrillo et al., 2014). Para isso,
utilizamos o instrumento de análise iMTSK de Moriel-Junior (2021), conforme Figura 2.

Figura 2. Instrumento de análise iMTSK de Moriel-Junior (2021).
RESULTADOS
O conjunto das produções analisadas até o presente momento da pesquisa informa sobre
o conhecimento de três professores do ensino secundário no Chile e Costa Rica, similar
ao Ensino Médio brasileiro. Neste conjunto foi possível identificar evidências em todos
os subdomínios, mas não em todas as categorias ou indicadores (cf. Tabela 2).
Predominam elementos de conhecimento dos tópicos matemáticos em relação aos
demais, algo que também é geralmente visto em pesquisas em outros conteúdos.
Tabela 2. Distribuição do conhecimento MTSK identificado no corpus
Subdomínios Categorias
Matemáticos
Definições, propriedades e seus fundamentos
Fenomenologias e aplicações
KoT
Registros de representações
Procedimentos
Conexões de simplificação
Conexões auxiliares
KSM
Conexões de complexidade
Conexões transversais
Definir, demonstrar, usar heurísticas,
KPM
exemplificar

Artigo
A
1
2
3
2
1
-

Artigo
B
1
1
3
-

Artigo
C
1
1
5
1
1
-

1

-

-

Subdomínios Categorias
Artigo
Didáticos
A
Teorias de ensino
KMT
Recursos de ensino (físicos e digitais)
Estratégias, técnicas, tarefas e exemplos
2
Teorias de aprendizagem
Potencialidades e dificuldades de aprendizagem
1
matemática
KFLM
Interação do estudante com o conteúdo
aspectos emocionais de aprendizagem matemática
Resultados esperados de aprendizagem
Nível de desenvolvimento conceitual ou
KMLS
procedimental esperado
Sequenciação de tópicos
-

Artigo
B
1
1
-

Artigo
C
1
2
-

-

-

-

-

-

-

-

1

A seguir, descrevemos qualitativamente por categorias os conhecimentos que
identificamos.
Definições, propriedades e seus fundamentos. Os professores dos artigos A e C utilizam
as Relações para definir uma Função (toda função é uma relação, mas nem toda relação
é uma função), introduzindo os conceitos de domínio, contradomínio, imagem e préimagem. Tal definição é apresentada como uma relação de dependência nos artigos A e
B, que consiste em “uma relação que tem duas condições importantes, cada elemento do
primeiro conjunto corresponde a um único elemento do segundo conjunto” (RodríguezFlores et al., 2016, p. 11) e uma relação em que “cada elemento do conjunto de entrada
corresponde a um único conjunto de saída” (Espinoza-Vásquez et al., 2017, p. 3291).
Fenomenologias e aplicações. Uma aplicação de Função no cálculo do valor de uma
corrida de taxi aparece no artigo A para “introduzir os conceitos de variável dependente
e variável independente” (Rodríguez-Flores et al., 2016, p. 8). No mesmo artigo, o
professor apresenta uma aplicação de Função no cálculo do salário de um vendedor de
revistas em que, o salário depende da quantidade de revistas vendidas e dita o “problema
para introduzir o conceito de imagem e pré-imagem” (Rodríguez-Flores et al., 2016, p.
12). No artigo B, uma aplicação é reconhecida no funcionamento de uma máquina de
lavar roupas, que consiste em uma máquina que “realiza a função de lavar” (EspinozaVásquez et al., 2017, p. 3291). No artigo C, há um exemplo de problema físico aos
estudantes, que consiste em uma aplicação de Função na qual “o peso esperado P de uma
baleia se relaciona com o seu comprimento L” (Rodríguez-Flores et al., 2018, p. 99).
Registros de representação. No artigo C o professor representa uma Função por diagrama
de Venn, de forma algébrica e por meio de gráficos, o que consiste em diferentes formas
de representar uma função, destacando que “podemos especificar uma relação
graficamente por meio de diagramas de Venn ou por meio de uma lista de pares ordenados
que definem a relação, gráfico” (Rodríguez-Flores et al., 2018, p. 100). No artigo B, “o
professor desenha uma máquina de lavar no quadro branco” (Espinoza-Vásquez et al.,
2017, p. 3293) que consiste em um registro pictórico de Função, que será utilizada como
uma técnica de ensino por analogia do subdomínio do ensino. Ainda neste artigo,
aparecem outras representações (algébrica e verbal) quando em um determinado trecho o
professor diz aos estudantes “isso (a função) vai adicionar dois a tudo o que vier [ele
escreve "f (x) = x + 2"]. Tudo o que entra na função, na máquina, eu adiciono dois a ela”
(Espinoza-Vásquez et al., 2017, p. 3293). Por sua vez, no artigo C o professor utiliza as
representações algébrica, numérica, verbal, diagrama de Venn, tabular e gráfica, o que
consiste em diferentes formas de representar uma Função, das quais “o uso das

representações verbal, algébrica e numérica foi frequente” (Rodríguez-Flores et al., 2018,
p. 101). Em um dos exemplos o professor utilizou “os sistemas de representação icônicos
e algébricos e estabeleceu relação entre eles e incluiu o sistema tabular quando trabalhava
o conceito de contradomínio” (Rodríguez-Flores et al., 2018, p. 101). Para os conceitos
de Função, imagem e pré-imagem utilizou “os sistemas de representação tabular e
gráfico” (Rodriguez-Flores et al., 2018, p. 101).
Procedimentos. No artigo A, o professor ensina como determinar a imagem de uma
Função substituindo o valor da pré-imagem na lei de formação, o que consiste em um
procedimento no qual “Se substitui a variável independente pelo valor que estão me
dando e já encontramos uma imagem” (Rodríguez-Flores et al., 2016, p. 12). E também
um procedimento para determinar o gráfico de uma Função que tem o domínio finito
“Sempre que o domínio for dado por um conjunto finito de elementos, o gráfico da função
será apenas a localização dos pares ordenados” (Rodríguez-Flores et al., 2016, p. 14). No
artigo C, é explicado aos estudantes um procedimento para montar os pares ordenados
que “sempre manterá esta ordem "x" vírgula "y", primeiro a pré-imagem depois a
imagem” (Rodríguez-Flores et al., 2018, p. 100).
Conexões de simplificação. No artigo C, o professor faz uma conexão entre tema de
Funções e o tema de Equações para resolver o problema (corrida de taxi) que se reduz a
“uma pequena equação” (Rodríguez-Flores et al., 2018, p. 98).
Conexões auxiliares. Uma conexão entre o tema de Funções com o cálculo da área de
uma circunferência é feita pelo professor no artigo A para mostrar as variáveis dependente
e independente em que “a área é a variável dependente, então r [raio] seria a variável
independente” (Rodríguez-Flores et al., 2016, p. 10).
Definir, demonstrar, usar heurísticos e exemplificar. No artigo A, um diagrama é
apresentado pelo professor aos estudantes para mostrar uma relação que não corresponde
a uma Função, algo que consiste em um contraexemplo de relações em que um número
do conjunto do domínio se relaciona com mais de um elemento. “O 3 está associado a
dois elementos” (Rodríguez-Flores et al., 2016, p. 12).
Teorias de ensino. Ao iniciar o conteúdo de Funções, o professor do artigo B busca
aproximar o conteúdo do cotidiano dos estudantes e utiliza uma analogia de Função com
uma máquina de lavar. “a função funciona como uma espécie de máquina. Um exemplo
pode ser uma máquina de lavar. Uma máquina de lavar realiza uma função (EspinozaVásquez et al., 2017, p. 3291). Já o professor do artigo C introduz o conteúdo a partir de
uma resolução de problema, em que os alunos formam grupos para resolvê-lo e depois
são convidados para ir ao quadro apresentar as respectivas soluções. “O problema
proposto estava dentro do contexto de interesse de seus alunos e faz parte dos eixos
transversais propostos no Currículo - resolução de problemas” (Rodríguez-Flores et al.,
2018, p. 97).
Estratégias, técnicas, tarefas e exemplos. Três tarefas aparecem no artigo A, a tarefa do
taxi, em que o valor da corrida depende da quilometragem rodada e a utiliza para
estabelecer “uma lei de formação e a estimação de distâncias percorridas a partir do
dinheiro disponível” (Rodríguez-Flores et al., 2016, p. 8), a do salário de um vendedor
de revistas, em que o salário depende do número de revistas vendidas “para introduzir o
cálculo de imagem e pré-imagem” (Rodríguez-Flores et al., 2016, p. 12) e “uma tarefa
em um contexto de interesse dos estudantes para identificar os elementos de uma Função”
(Rodríguez-Flores et al., 2018, p. 100), referente a nota dos estudantes em uma avaliação,
que poderiam variar entre 0 e 10, sendo que um estudante não poderia obter notas distintas
na mesma avaliação. Ao trabalhar o domínio alvo de uma Função, o professor do artigo

B, usa um exemplo com números. “o que quer que entre na função, na função, eu adiciono
dois a ela” (Espinoza-Vásquez et al., 2017, p. 3293). No artigo C, para facilitar a
compreensão de variável dependente e independente, o professor apresenta “Um exemplo
diferente já da parte física, diz ele, o peso esperado P em toneladas de uma baleia adulta
se relaciona com o seu comprimento L” (Rodríguez-Flores et al., 2018, p. 99).
Potencialidades e dificuldades de aprendizagem. No artigo A, o professor conhece uma
dificuldade que os estudantes têm em formar pares ordenados e então como formá-los
pela ordem pré-imagem (x) e imagem (y). “Por aí me perguntava um amigo que não
entendia dois conceitos (par ordenado e gráfico), porque falava de formar um par
ordenado onde falava de abscissa e ordenada” (Rodríguez-Flores et al., 2016, p. 12).
Sequênciação de tópicos. Quando o professor do artigo C explica o conceito de pares
ordenados, ele destaca que os mesmos serão utilizados posteriormente ao estudarem o
plano cartesiano. “Mais adiante veremos o plano cartesiano, e para localizar pontos no
plano cartesiano” (Rodríguez-Flores et al., 2018, p. 100), que consiste em um conceito
que será necessário em tópicos futuros.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho apresentamos os resultados preliminares de um estudo mais amplo, tendo
como objetivo identificar conhecimentos especializados docentes para o ensino de
Funções na Educação Básica presentes em produções científicas na base Web of Science
entre 2015 e 2020. Os dados analisados apontam que os conhecimentos docentes
presentes nas pesquisas contemplam todos os subdomínios do MTSK, mas não todas
categorias. Os conhecimentos especializados contemplam as categorias de definições,
propriedades e seus fundamentos (relação de dependência, domínio, contradomínio,
imagem e pré-imagem), fenomenologias e aplicações (corrida de taxi, vendedor de
revistas e calculo do peso de uma baleia), registros de representação (verbal, algébrico,
numérico, tabular, diagrama de Veen, gráfico e pictórico), procedimentos (substituição
de variáveis, formar pares ordenados e esboçar gráficos), conexões de simplificação
(determinar a imagem através de uma equação), conexões auxiliares (área da
circunferência em função do raio), exemplificar (uma relação que não corresponde uma
Função), teorias de ensino (analogias e resolução de problemas), estratégias, técnicas,
tarefas e exemplos (tarefas sobre corrida de taxi, vendedor de revistas e nota dos
estudantes, exemplo numérico para atingir o domínio-alvo da função e exemplo do
cálculo do peso de uma baleia), potencialidades e dificuldades de aprendizagem
(dificuldades em reconhecer os eixos do plano cartesiano) e sequenciação de tópicos
(conceitos de pares ordenados que serão necessários para estudar o plano cartesiano).
Os resultados podem interessar a professores em formação inicial e/ou continuada e a
pesquisadores da área da educação Matemática. Quanto às limitações deste trabalho,
destacamos que a análise não contemplou todo o corpus e não aprofundou na descrição
da conexão entre os conhecimentos, algo que é tão ou mais importante do que somente
identificar e unifica-los em categorias MTSK. Para a continuidade do estudo pretendemos
suprir estas limitações.
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