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RESUMO 

 
 

Esta pesquisa trata das praxeologias dos sujeitos – professores em formação e 
formadores – que vivenciaram o processo de formação de professores de 
Matemática na modalidade de ensino a distância. O aporte teórico adotado para as 
análises foi a Teoria Antropológica do Didático e a metodologia de investigação 
utilizada foi do tipo qualitativa com uma abordagem etnográfica. Os resultados 
obtidos apontam para uma transposição de praxeologias do ensino a distância para 
o ensino presencial. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Formação de Professores, Educação a Distância e Teoria 
Antropológica do Didático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ABSTRACT 

 
 

This research deals with the praxeologies of the subjects - professors in 
formation and educators - that they had lived deeply the process of formation 
of professors of Mathematics in the distance education modality. The 
theoretical support adopted for the analyses was the Anthropological Theory of 
the Didactic and the methodology of investigation used was of the qualitative 
type with an ethnographic boarding. The gotten results point to a transposition 
of praxeologies in the distance education for actual education. 
 
KEY-WORDS: Formation of Professors, Distance Education and 
Anthropological Theory of the Didactic. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida dentro de um processo ainda em 

construção: a implantação do curso de Licenciatura em Matemática na modalidade a 

distância da UFPA. Por um lado, tínhamos o desafio de propor uma discussão sobre 

processo de ensino e aprendizagem em cursos de graduação na modalidade a 

distância. E por outro, a intenção de propor análise das práticas docentes, através 

do estudo da Teoria Antropológica do Didático (TAD), teoria proposta pelo educador 

matemático francês Yves Chevallard. 

Nesse sentido, propusemos no primeiro capítulo reflexões sobre os 

cursos de graduação a distância, através da discussão sobre os pressupostos 

norteadores de uma prática em Educação a Distância (EAD), dentre os quais nós 

podemos destacar a valorização da autonomia do estudante e o “novo” papel do 

professor. Diante desse contexto, colocamos nossa questão de pesquisa, limitamos 

o nosso problema e apresentamos um breve histórico do curso de Licenciatura em 

Matemática na modalidade a distância da UFPA. 

No segundo capítulo apresentamos a teoria que nos subsidiou em nossas 

análises, a TAD. Mas antes de apresentarmos seus conceitos principais, 

contextualizamos a formação de professores na didática da matemática e 

apresentamos a Transposição Didática. 

No terceiro capítulo explicitamos os procedimentos metodológicos que 

adotamos para responder nossa questão de pesquisa. Mas antes de apresentarmos 

nossa metodologia de investigação, evidenciamos a metodologia de ensino adotada 

no curso, a fim de que o leitor possa compreender a dinâmica na qual estávamos 

inseridos. 

No quarto capítulo apresentamos as nossas análises através de um 

diálogo com a TAD. Optamos por não classificar as análises em categorias, uma vez 

que na análise de todos os processos de mudança perpassavam o conceito de 

transposição. E por fim, apresentamos a síntese das análises e algumas 

considerações sobre a EAD vista sob a ótica da TAD. 
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CAPÍTULO 1 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA NA  

MODALIDADE A DISTÂNCIA: O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 

1.1. A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO ENSINO SUPERIOR 

 

A Educação à Distância (EAD) é uma modalidade de ensino que muito 

vem se expandindo no século XXI, embora sua “criação” não seja recente. Sua 

grande visibilidade nos dias atuais se deve ao fato de estarmos vivenciando uma 

sociedade na qual estão cada vez mais presentes as novas tecnologias de 

informação e comunicação, a chamada sociedade da informação. Segundo Viana 

(2004): 

 

Essa sociedade tem o desafio de desencadear um vasto e continuado 
processo de aprendizagem, para podermos considerá-la como sociedade 
da aprendizagem, ou seja, a educação (seja ela da forma presencial ou à 
distância) tem o desafio de transformar informação em conhecimento (p.11). 

 

Nesse sentido, a EAD tem se mostrado como um meio de 

democratização de acesso ao conhecimento, pois permite que pessoas estudem 

qualquer nível de ensino no horário em que lhes for mais adequado, sem se 

distanciar de seu lar ou abandonar suas atividades profissionais. 

No Brasil, a EAD foi normatizada pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº. 9394, de 20 de dezembro de 1996), pelo Decreto nº. 

2494/98. De acordo com este decreto, os cursos a distância que conferem 

certificado ou diploma de conclusão do ensino fundamental para jovens e adultos, do 

ensino médio, da educação profissional e de graduação serão oferecidos por 

instituições credenciadas para esse fim. O surgimento de diversos cursos de ensino 

superior nessa modalidade abre espaço para um debate sobre seus pressupostos, 

cuja preocupação principal está sobre a qualidade do ensino a ser ofertado. Nesse 

sentido, torna-se necessário considerar as características da educação a distância 

tendo como referência a educação presencial, uma vez que um diploma de ensino 

superior recebido por um curso a distância deve ter o mesmo valor do da 
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modalidade presencial. Porém, não realizaremos aqui uma discussão “Educação 

Presencial” versus “Educação a Distância”, embora acreditemos que a própria EAD 

traga contribuições para reflexões sobre o ensino presencial e até mesmo algumas 

propostas de melhorias para essa modalidade. 

De acordo com o Decreto nº. 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, que 

regulamenta o artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN): 

 

(...) Considera-se que a diferença básica entre educação presencial e a 
distância está no fato de que, nesta, o aluno tem acesso ao conhecimento e 
desenvolve hábitos, habilidades e atitudes relativos ao estudo, à profissão e 
à sua própria vida, no tempo e local em que lhe são adequados, não com a 
ajuda em tempo integral da aula de um professor, mas com a mediação de 
professores (orientadores e tutores), atuando ora a distância, ora em 
presença e com apoio de materiais didáticos sistematicamente organizados, 
apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados 
isoladamente ou combinados, e veiculados através dos diversos meios de 
comunicação. 

 

Podemos perceber que as principais diferenças entre essas duas 

modalidades de ensino, pela LDBEN, residem na incongruência entre espaço e 

tempo, na relação entre professor-aluno, nos materiais didáticos e no uso dos 

suportes de informação e comunicação. Sobre essas características próprias da 

EAD, apresentaremos um estudo mais adiante. 

Estabelecida a diferença entre essas duas modalidades de ensino por 

decreto de lei, o Ministério da Educação (MEC) se encontra diante do desafio de 

implantar a EAD no nível superior e estabelece indicadores de qualidade para 

autorização de cursos de graduação a distância, com o objetivo de orientar alunos, 

professores, técnicos e gestores de instituições de ensino superior que podem 

usufruir dessa modalidade de ensino. Esse desafio se torna maior nesse nível de 

ensino porque a EAD, apesar de possuir uma identidade própria, deve estar inserida 

nos propósitos da educação superior do País, entrelaçando com eles seus objetivos, 

conteúdos, currículos, estudos e reflexões. Os indicadores do MEC não têm forma 

de lei, mas podem orientar as Instituições de Ensino Superior (IES) na elaboração 

de seus projetos de graduação a distância, desde a integração com políticas, 

diretrizes e padrões de qualidade para o ensino superior como um todo, até os 

custos para implantação e manutenção desse tipo de graduação. 
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Atualmente, diversas IES desenvolvem programas de educação à 

distância, o que nos impede de nomear todas, uma vez que é muito grande este 

número. Entretanto, destacamos algumas pioneiras desta modalidade no ensino 

superior que oferecem o curso de Licenciatura em Matemática, dentre elas a 

Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), a Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), a Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal do 

Pará (UFPA), e o Centro Universitário de Ensino a Distância (CEDERJ), o qual é um 

consórcio que congrega seis universidades públicas do estado do Rio de Janeiro 

(UFRJ, UFF, UERJ, UNIRIO, UFRRJ e UENF). 

Mas cada instituição tem o seu modelo de EAD, pois parte-se do 

pressuposto de que: 

 

Organizar processos formativos com base na EAD significa pensar em 
projetos que, ao definirem clientela, objetivos da formação, currículo, entre 
outros elementos, estabeleçam, a partir dessas determinações, o sistema 
educativo a ser organizado considerando as especificidades dessa 
modalidade (ALONSO, 2001, p. 235). 
 

Com os cursos de Licenciatura em Matemática nessa modalidade não 

acontece de maneira diferente, uma vez que a implementação do curso por uma 

determinada instituição depende das condições geográficas, sociais, culturais e 

políticas da região onde se pretende implantá-lo, além do próprio perfil do curso 

nessa IES. 

 

1.1.1. Curso de Licenciatura em Matemática na modalidade a distância da 

UFPA: o contexto da pesquisa 

 

No Pará, a UFPA foi a primeira instituição credenciada para oferta de 

curso de graduação de Licenciatura em Matemática na modalidade a distância. Ele 

foi autorizado pelo Parecer nº. 670/98 CES/CNE, com as primeiras turmas sendo 

iniciadas no primeiro semestre de 2004. O primeiro Projeto Político-Pedagógico do 

curso se destina a formar professores da rede pública de ensino, com o ensino 

médio completo, que não possuem licenciatura plena que atuam no ensino 

fundamental e médio – chamados professores leigos (2004, p. 10). O seu desafio é 

formar professores de Matemática em exercício na modalidade a distância que 
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possam desenvolver ao longo do curso as competências necessárias para sua 

atuação profissional e para sua própria vida. 

Mas não podemos nos esquecer que a dimensão social do curso 

ultrapassa as questões inerentes à formação destes professores, uma vez que a 

educação no estado do Pará está pior, de acordo com o que foi divulgado pelo jornal 

O Liberal do dia 06 de maio de 2007. Essa reportagem apresentava os resultados do 

novo indicador criado pelo MEC, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), que avalia os ensinos fundamental e médio das escolas estaduais e 

municipais dos Estados. De acordo com o IDEB, o Pará tem a quarta pior educação 

do Brasil e, mesmo daqui a quinze anos, não vai conseguir ter a mesma qualidade 

da educação pública que a média nacional e a de outros Estados. Este índice ficou 

bem sofrível em função de quatorze municípios que têm a educação básica pública 

em estado de miséria, estes municípios apresentaram um IDEB igual ou inferior a 

2,01. Não podemos ignorar este fato ao se tratar de um curso de formação de 

professores, pois, quando se pretende implantar um curso de licenciatura em um 

município, deseja-se a melhoria de qualidade no ensino, embora a formação de 

professores não seja o único fator preponderante para seu alcance. 

Diante deste contexto, a UFPA tem o desafio de interiorizar as 

licenciaturas, em particular a licenciatura em Matemática, por esta ser uma das 

áreas que mais têm carência de professores no Estado. Por isso, suas ações nesses 

últimos quinze anos foram voltadas para essa direção, através da implantação de 

seus campi no interior e de cursos intervalares – nos quais as aulas acontecem 

somente no período de férias. Porém, a Universidade tem sofrido com algumas 

limitações, pois o Pará é o segundo maior estado do Brasil situado na região 

amazônica e possui uma grande diversidade geográfica e cultural. Além disso, há o 

fato de ter distâncias continentais, possuindo em algumas regiões os rios como 

única forma de acesso a alguns municípios, e uma grande carência de infra-

estrutura de comunicação, transportes e de mão-de-obra qualificada em quase todos 

os setores. 

Destacamos a dimensão social da EAD em nosso Estado, pois a 

implantação de cursos nessa modalidade é uma ação institucional que permite 

incorporar, nos diferentes espaços educativos, e de acordo com os diferentes níveis 

                                                
1
  O IDEB de todos os municípios que foram pesquisados pode ser consultado na página do 

INEP (www.inep.gov.br). 
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de aprendizagem, estratégias para uma ação cidadã, articuladora de suas 

experiências e conhecimentos, pois segundo Morin et al (2003): 

 

(...) em diferentes lugares do planeta, sempre existe uma minoria de 
educadores animados pela fé na necessidade de reformar o pensamento e 
em regenerar o ensino. São educadores que possuem um forte senso de 
sua missão. (p. 98) 

 

Nesse sentido, a EAD se mostra como uma forma de a universidade 

pública aumentar sua abrangência, expandindo as possibilidades de formação de 

profissionais qualificados em diversos setores. Gonçalves (1996, apud BARROS, 

2003) corrobora com essa idéia, quando afirma que: 

 

Se alguém, uma instituição, por exemplo, se propõe a desenvolver 
educação a distância, isto significa que esse alguém está preocupado com 
algo além da transmissão de informações ou do desenvolvimento de 
habilidades motoras e intelectuais. Seu compromisso é mais amplo: é com o 
desenvolvimento da cidadania ... é com a igualdade de oportunidades de 
acesso ao saber acumulado pelo homem ao longo de sua história. Para ela, 
educar engloba o ensinar ... não o elimina. Como muitos acreditam. (p. 33) 

 

Portanto, ofertar cursos nessa modalidade de ensino, em particular os 

cursos de licenciatura voltados para professores em exercício, é muito mais do que 

desenvolver competências e habilidades, é realizar sonhos, fomentar desejos e 

suprir necessidades. A democratização de acesso ao conhecimento possibilita que 

educadores com longa experiência exerçam com segurança o seu papel na 

sociedade, uma vez que a formação educacional não deve acontecer somente para 

as pessoas que estão se iniciando no contexto do universo de trabalho, mas 

também para todos aqueles que nele já estavam inseridos (BARROS, 2003, p. 21). 

A UFPA, através do curso de Licenciatura em Matemática na modalidade 

a distância, está possibilitando a formação de professores de Matemática em 

diversos municípios. São aproximadamente 1000 alunos distribuídos em vinte pólos 

do estado do Pará e dois no estado do Amapá. 

As primeiras turmas do curso foram formadas através de convênios entre 

UFPA, Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) e Prefeituras no ano de 2004, 

cujos pólos são: Belém, Breves, Curuá, Juruti, Limoeiro do Ajurú, Mocajuba, Santa 

Izabel e Tomé-Açu. Essas turmas dos convênios têm como característica principal o 

fato de a maioria dos alunos já ser professor da rede pública de ensino, ou seja, 

professor em formação.  
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 No ano de 2005, foram formadas novas turmas com alunos que 

participaram do Processo Seletivo Seriado (PSS). São quatro turmas que entraram 

nos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008. Estes alunos participam dos encontros 

presenciais no campus da UFPA, em Belém. No segundo semestre de 2006, foram 

formadas mais nove turmas, dessa vez com alunos que entraram através do 

Processo Seletivo Especial (PSE), aumentando o número de pólos, uma vez que 

foram formadas turmas nos municípios de Altamira, Cametá, Capanema, Macapá, 

Marabá, Oriximiná, Santarém e Tucuruí. Em seguida, foram formadas mais cinco 

turmas da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Bujarú, Dom Elizeu, 

Parauapebas, Goianésia, e Santana no Amapá. Essas turmas iniciaram o curso em 

abril de 2008. As turmas do PSS, PSE e UAB são formadas por alunos que 

possuíam o ensino médio completo e que não são necessariamente professores. 

Os pólos são os municípios onde ocorrem as tutorias presenciais e as 

avaliações nos finais de semana. Portanto, o número de pólos não retrata a total 

abrangência do curso, uma vez que cada pólo reúne alunos de municípios próximos 

ou da zona rural da cidade. Estes alunos se deslocam para os pólos apenas nos 

finais de semana para estudar. 

 

1.1.2. A questão de pesquisa no contexto explicitado 

 

O nosso interesse pelos professores em formação surgiu a partir da 

nossa experiência no planejamento e nas tutorias das disciplinas de “Instrumentação 

do Ensino da Matemática” (IEM) e “Estágio Supervisionado II” dentro do curso de 

Licenciatura em Matemática da UFPA, no segundo semestre de 2006. O nosso 

contexto é o de formação de professores de Matemática em exercício na 

modalidade a distância. Tomamos como desafio investigar as possíveis mudanças 

de prática docente dos professores em formação, a partir da experiência discente no 

curso, e dos coordenadores de disciplina e tutores do curso, a partir da experiência 

docente. 

Esse contexto apresenta diversas peculiaridades, dentre elas as que mais 

se destacam são referentes à modalidade de ensino a distância, por todas as 

questões relativas às resistências e desconfianças para com a EAD, pois em nosso 

País ainda existe um imaginário negativo quanto a esta forma educativa (ALONSO, 
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2000). Entretanto, não pretendemos levantar questões acerca da validade de cursos 

a distância, embora acreditemos contribuir de certa forma com essa discussão, e 

muito menos em avaliar o curso de Licenciatura em Matemática da UFPA em uma 

relação de causa e efeito. 

Um outro leque de questões que surge dentro deste contexto está 

relacionado a como se dá o processo de ensino nessa forma de se fazer educação. 

Segundo Alonso (2000): 

 

Quando tratamos da EAD, geralmente, suscitam-se discussões em torno de 
como se realiza um processo educativo onde as figuras tradicionais, como 
sala de aula, professores e alunos, não estão materializadas nos modelos 
que conhecemos, e quando alunos e professores não estão realizando seus 
papéis educativos em um mesmo espaço e tempo (p. 231). 

 

Alonso (2000) afirma, ainda, que na EAD essas figuras continuam a 

existir, mas com características e funções diferentes das que conhecemos no ensino 

presencial. A obtenção de independência e da autonomia por parte dos alunos em 

relação ao professor pode assustar a maioria dos professores, pois os faz temer 

pela continuidade de boa parte de seu “poder”. No curso da UFPA, as nossas 

inquietações estão imbricadas ao processo desencadeado pela EAD e 

experienciado pelos professores em formação e formadores – coordenadores de 

disciplina e tutores – nos processos de ensinar e aprender vivenciados por eles. 

A EAD pressupõe o aluno como responsável pelo seu aprendizado, 

embora sua prática não se reduza exclusivamente ao aluno. Os meios pelos quais 

isso se desenvolverá e o atendimento por um tutor, cuja função é orientar o aluno e 

esclarecer dúvidas relativas ao estudo da disciplina pela qual é responsável, são 

essenciais para o processo educacional (BARROS, 2003). Mas será que essa 

valorização da autonomia do aluno e a visão do professor como orientador de 

estudos refletem, de alguma forma, na prática deles? Será que o curso de 

Matemática da UFPA proveria, na sua formação, professores preocupados com o 

processo de estudo, com o desenvolvimento da autonomia dos alunos e outras 

características próprias a serem desenvolvidas por alunos de cursos na EAD? 

Essas questões surgiram não somente a partir de nossa experiência em 

tutorias e planejamento de disciplinas dentro do curso de Matemática: elas tomaram 

corpo quando, em conversas informais com os formadores, nós percebíamos que 

eles apresentavam um novo olhar sobre o ensino presencial a partir de suas 
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experiências na modalidade a distância. O conteúdo das conversas informais foi 

identificado também nas entrevistas com esses formadores, que afirmaram que sua 

experiência dentro de um curso na modalidade a distância estava influenciando 

diretamente a sua concepção de prática docente e comportamento em sala de aula 

no ensino presencial. 

Diante dessas mudanças de concepção do ensino presencial 

apresentadas pelos formadores, dos indícios de mudanças apresentados pelos 

professores em formação nos encontros presenciais e do contexto explicitado neste 

capítulo, a nossa pesquisa tem como objetivos: 

 

 Identificar mudanças de práticas docentes dos sujeitos, formadores e 

professores em formação, que vivenciaram o curso de Licenciatura em 

Matemática na modalidade a distância da UFPA; 

 Identificar relações entre a experiência desses sujeitos como docentes 

ou discentes de um curso na modalidade a distância e sua prática 

docente no ensino presencial. 

 

Para alcançar estes objetivos, escolhemos como aporte teórico a Teoria 

Antropológica do Didático (TAD) do educador matemático francês Yves Chevallard, 

por entendermos que elementos dessa teoria apresentam congruências com os 

pressupostos da EAD. Porém, antes de apresentarmos o capítulo teórico desta 

pesquisa, situaremos a EAD na transição paradigmática, apresentando os 

elementos norteadores desta modalidade de ensino neste início de século. 
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1.2. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: O CURSO DE MATEMÁTICA DA UFPA 

CONSTRUINDO UM MODELO 

 

1.2.1. A EAD para o século XXI 

 

A construção do conhecimento está relacionada com suas diversas 

dimensões e suas diversas formas de construção. Quando nos referimos ao 

conhecimento dentro do contexto educacional, estamos nos remetendo a propostas 

de mediação do processo de ensino e aprendizagem. No século XXI, em uma era 

em que as informações são internacionalizadas de forma instantânea, existe o 

desafio de transformar informação em conhecimento, por meio de diferentes 

propostas que se submetam aos diferentes espaços e tempos. A construção de um 

processo de ensino-aprendizagem pode se dar em diferentes modalidades de 

ensino e estas podem se apresentar sob a forma presencial ou a distância. 

A Educação a Distância (EAD) como uma modalidade de ensino se 

mostra cada vez mais adequada e desejável para atender às novas demandas 

educacionais decorrentes da nova ordem econômica mundial e, conseqüentemente, 

da nova ordem epistemológica (BELLONI, 2001). Ela pode vir a contribuir para a 

transformação dos métodos de ensino e da organização do trabalho nos sistemas 

educacionais, além de contribuir para uma utilização adequada das tendências em 

informação e comunicação no setor educacional. 

No ensino presencial a relação entre professor e aluno se dá de forma 

contígua em espaço e tempo; na modalidade de ensino a distância, se tivermos 

como referência o ensino presencial, essa relação não é contígua, pois se dá em 

espaços e tempos diferentes. Para melhor entendermos essa distinção estabelecida 

entre educação presencial e a distância, temos algumas definições em Belloni 

(2001, p.25-26): 

 

Ensino a distância é o ensino que não implica a presença física do professor 
indicado para ministrá-lo no lugar onde é recebido, ou no qual o professor 
está presente apenas em certas ocasiões ou para determinadas tarefas (Lei 
Francesa, 1971, grifos nossos) 

 
Educação a distância pode ser definida como a família de métodos 
instrucionais nos quais os comportamentos de ensino são executados em 
separado dos comportamentos de aprendizagem, incluindo aqueles que 
numa situação presencial (contígua) seriam desempenhados na presença 
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do aprendente de modo que a comunicação entre o professor e o 
aprendente deve ser facilitada por dispositivos impressos, eletrônicos, 
mecânicos e outros (MOORE, 1973, grifos nossos). 
 
[Educação a distância] é um modo não contíguo de transmissão entre 
professor e conteúdos do ensino, aprendente e conteúdos da aprendizagem 
– possibilita maior liberdade ao aprendente para satisfazer suas 
necessidades de aprendizagem, seja por modelos tradicionais, não 
tradicionais, ou pela mistura de ambos (REBEL, 1983, grifos nossos). 

 

Entretanto, educar a distância não se refere apenas a essa incongruência 

de espaço e tempo, na EAD o aluno tem acesso ao conhecimento e desenvolve 

hábitos, habilidades e atitudes relativos ao estudo, à profissão e à sua própria vida. 

A sua relação com o professor muda, uma vez que ele não possui ajuda em tempo 

integral da aula de um professor, o que o faz tomar para si uma maior 

responsabilidade sobre seu aprendizado. E o seu material didático é organizado de 

forma sistemática, combinado ou não com os suportes de informação e 

comunicação, de modo que facilite suas habilidades relativas ao estudo.  

O uso adequado dos meios de comunicação e a elaboração de materiais 

didáticos centrados no educando podem facilitar a aprendizagem do aluno. Além 

disso, as orientações de aprendizagem na forma presencial e/ou as avaliações 

propostas aos alunos propiciam subsídios para um replanejamento das atividades, o 

que se contrapõe à ênfase excessiva no ensino e à pouca ou nenhuma 

consideração na aprendizagem. Segundo Belloni (2001): 

 
O desenvolvimento de pesquisas sobre metodologias de ensino mais ativas 
para a educação de adultos, centradas no estudante e tendo como princípio 
sua maior autonomia, passa a ser condição sine qua non para qualquer 
experiência de EAD que pretenda superar os modelos instrucionais e 
behavioristas (p. 31). 

 

Nesse sentido, a EAD passa por mudanças partindo de um modelo 

transmissivo, alicerçado na lógica disciplinar, para um modelo que ultrapassa a 

reprodução para a produção de saberes. Existe uma constante busca por novas 

mediações que propiciem a construção do conhecimento nessa modalidade de 

ensino. Segundo Oliveira (2003): 

 

Para alicerçar uma prática pedagógica baseada no paradigma emergente, 
há necessidade de desencadear uma rede ou teia de abordagens 
pedagógicas inovadoras. Essa teia pode direcionar uma ação pedagógica 
que leve à produção do conhecimento, centrada no sujeito aprendiz – 
individual e coletivo – desenvolvendo sua autonomia, criatividade, 
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criticidade, espírito investigativo e colaborativo e que o capacite para 
enfrentar os desafios da sociedade contemporânea (p.31). 

 

Quando Oliveira destaca o desenvolvimento de autonomia, criatividade, 

espírito investigativo e colaborativo, podemos notar que essas características do 

sujeito aprendiz, ultrapassam o campo da EAD, essas são características a serem 

desenvolvidas pelo aprendente em qualquer modalidade de ensino. Além disso, a 

inserção do educando em um processo de estudo, bem como sua crescente 

responsabilidade em relação ao seu aprendizado, nos remetem à “Teoria 

Antropológica do Didático”, uma vez que esta teoria admite o desenvolvimento 

dessas capacidades de forma geral. Esta teoria será explicitada no capítulo 

seguinte, mas antes vamos destacar o papel do professor na EAD e a construção de 

um curso nesta modalidade na UFPA. 

 

1.2.2. Ensinar e aprender: o papel do professor na EAD 

 

Existem diversos tipos de cursos na modalidade a distância. Cada curso 

possui uma metodologia específica e propicia aos seus alunos recursos e meios que 

facilitem o seu processo autônomo de estudo. Porém, independente da instituição 

que propõe cursos nessa modalidade, dos recursos disponibilizados e da 

especificidade do curso ofertado, sempre existe a presença de três personagens 

muito conhecidos no ensino presencial: professor, aluno e saber. Esses 

personagens interpretam papéis diferentes nesse novo cenário. O professor tem 

papel fundamental dentro da EAD, embora, na maioria das vezes, não exista sua 

presença física: 

 

Sabemos que diferentes designs instrucionais prevêem diferentes papéis 
para o professor em diferentes cursos de EAD, mas nenhum design 
trabalha com a ausência do professor, uma vez que ele é um dos sujeitos 
integrantes da prática avaliativa no processo pedagógico (LEITE, 2006, p. 
142) 

 

O papel do professor pode ser representado por três figuras importantes 

no processo de ensino-aprendizagem: o professor conteudista, o coordenador de 

disciplina e o tutor. O professor conteudista é o professor que elabora o material 



23 

 

didático e planeja o modelo da disciplina, com suas propostas de atividades e 

possíveis avaliações. 

O coordenador de disciplina ou professor de disciplina é aquele que 

define de que forma serão realizadas as atividades da disciplina, de acordo com o 

material didático elaborado pelo professor conteudista. Este professor prepara um 

cronograma para as atividades, define as avaliações, corrige os trabalhos dos 

alunos e supervisiona o trabalho dos tutores. Em alguns cursos, este professor pode 

ministrar aulas por videoconferências, nas quais os alunos podem interagir com ele 

por meio das diversas possibilidades de comunicação propiciadas pelo constante 

avanço das tecnologias. 

O outro papel que o professor pode desempenhar é o de tutor, conhecido 

também como orientador de aprendizagem, professor-tutor e, em alguns casos, 

monitor. Associado ao tutor nós temos as tutorias, que são os momentos em que se 

estabelece uma relação de diálogo com os alunos, esses momentos podem ser 

presenciais ou a distância. Segundo Sá (1998, apud VASCONCELOS & MERCADO, 

2007): 

 

A tutoria como método nasceu no século XV na universidade, onde foi 
usada como orientação de caráter religioso aos estudantes, como o objetivo 
de infundir a fé e a conduta moral. Posteriormente, no século XX, o tutor 
assumiu o papel de orientador e acompanhante dos trabalhos acadêmicos, 
e é com este mesmo sentido que incorporou aos atuais programas de 
educação a distância (p. 7) 

 

O encontro do tutor com os alunos consiste em um dos principais 

momentos no processo de ensino-aprendizagem em EAD, tornando o tutor em um 

elemento-chave nesse modelo de ensino, uma vez que: 

 

As sessões de tutoria são um tempo em que se compartilham distintos 
níveis de conhecimento, de inquietudes e de emoções. Portanto, põem em 
relevo o papel da comunicação interpessoal. Não é um trabalho solitário, 
mas coletivo, em que se tecem múltiplas relações, as quais ultrapassam a 
mera transmissão de conteúdo (REIS, 2003 p. 9).  

 

Em diversos cursos dessa modalidade, as tutorias são momentos 

importantes para a continuidade do curso por parte dos alunos. Alguns cursos 

oferecem tutorias presenciais semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, 

nesses encontros é fundamental a presença do tutor. Mas, além das tutorias 
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presenciais, existem as tutorias a distância, que podem ser realizadas por meio de 

correios, telefone ou internet. 

A tutoria via telefone promove uma interatividade síncrona, uma vez que o 

aluno fala em tempo real com o tutor, esse tipo de tutoria se torna viável em cursos 

que oferecem atendimento gratuito através de 0800. A tutoria via internet, por sua 

vez, pode promover uma interação síncrona ou assíncrona com o tutor. Os chats 

propiciam uma combinação de ações ao mesmo tempo entre aluno e tutor, ou entre 

um grupo de alunos e o tutor. A utilização de correios eletrônicos é um exemplo de 

relação assíncrona na internet, uma vez que há uma incongruência de tempo de 

ação entre aluno e tutor, sua vantagem sobre os correios tradicionais se dá pelo 

tempo de chegada da correspondência ao seu destino. 

Além disso, existem as plataformas de ensino e aprendizagem que são 

disponibilizadas via internet, esses ambientes virtuais de aprendizagem, ou salas 

virtuais, possibilitam relações entre coordenador de disciplinas, tutor, alunos e saber, 

através da disponibilização constante de materiais e atividades que propiciam a 

interatividade entre todos os participantes. 

Diante deste contexto, percebemos que o papel do tutor na educação a 

distância é representado sob diversas facetas, dependendo do modelo do curso, o 

tutor pode ou não ter formação na disciplina que está sendo estudada, uma vez que 

suas atividades não se restringem ao conteúdo das disciplinas, pois são múltiplas as 

suas possibilidades de ação, dentre as quais podemos destacar: 

 

O tutor deve acompanhar motivar, orientar e estimular a aprendizagem 
autônoma do aluno, utilizando de metodologias e meios adequados para 
facilitar a aprendizagem. Através de diálogos, de confrontos, da discussão 
entre diferentes pontos de vista, das diversificações culturais e/ou regionais 
e do respeito entre formas próprias de se ver e de se postar frente aos 
conhecimentos, o tutor assume função estratégica (VASCONCELOS & 
MERCADO, 2007, p. 8) 

 

Percebemos que o papel do professor na EAD, representado de diversas 

formas, pode propiciar uma discussão sobre o papel do professor no processo de 

ensino-aprendizagem em cursos presenciais, uma vez que, nessa modalidade de 

ensino, os professores buscam constantemente meios que possam propiciar a 

aprendizagem do aluno. Nesse sentido, ao final dessa pesquisa, pretendemos 

destacar algumas contribuições da EAD para o ensino presencial. 
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1.2.3. O Curso de Licenciatura em Matemática na Modalidade a Distância da 

UFPA e seus primeiros passos 

 

Nessa seção iremos apresentar um breve histórico da implantação do 

curso de Licenciatura em Matemática na modalidade a distância da UFPA, quando 

deram início ao curso, em 2004, suas primeiras oito turmas nos pólos de Belém, 

Breves, Curuá, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Santa Izabel do Pará e Tomé-Açu. 

 

O surgimento do projeto 

 

A construção do curso de Licenciatura em Matemática na modalidade a 

distância da UFPA se deu paulatinamente desde 1998, a partir da elaboração do 

projeto proposto pelos professores José Miguel Martins Veloso e Marcos Monteiro 

Diniz, professores do departamento de Matemática desta instituição. Com a 

aprovação do projeto pelo Parecer nº. 670/98 CES/CNE, e após um período de 

espera por financiamento por parte do Ministério da Educação, que não aconteceu, 

os professores Márcio Lima do Nascimento e Cristina Lúcia Vaz, procuraram as 

associações de municípios do Estado do Pará e a SEDUC, e conseguiram firmar 

convênios de apoio financeiro com prefeituras e  Estado para a implantação do 

curso na Capital e no Interior. 

No mesmo período o CEDERJ iniciava seu curso de Licenciatura em 

Matemática e foi feita uma parceria entre UFPA e CEDERJ, que possibilitava o uso 

comum do material didático produzido nas instituições parceiras. Como o projeto da 

UFPA previa um curso preparatório, este foi produzido pelos professores Juaci 

Picanço da Silva, Ana Lúcia Carlos Reis da Silva, Maria Cristina Wolff e Francisco 

Hermes Santos da Silva. O curso preparatório foi aberto com um número maior de 

vagas do que o ofertado para o processo seletivo, que foi efetivado ao final do curso 

preparatório e aberto somente aos professores das instituições conveniadas. 

 

O modelo de EAD implantado 

 

O curso de Licenciatura em Matemática na modalidade a distância foi 

organizado como um curso em separado com seu próprio colegiado dentro do 

Centro de Ciências Exatas e Naturais, hoje, Instituto. Durante a fase inicial de 
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implantação do curso preparatório e assinatura dos convênios, foram os professores 

Márcio Lima do Nascimento e Cristina Vaz, os coordenadores do colegiado. Por 

alguns meses a assessora de Educação a Distância da UFPA, professora Selma 

Leite, assumiu o curso e, sem seguida, o professor José Miguel Martins Veloso, que  

permaneceu por mais de três anos nessa função. Junto à coordenação do 

colegiado foi criada uma secretaria, composta por uma secretária administrativo-

financeira, Silza Helena, e a bolsista Christiane Costa, aluna do curso na modalidade 

de ensino presencial. Esta coordenação ficava localizada em uma pequena sala 

localizada no atual Instituto de Ciências Exatas e Naturais (ICEN), em seu 

pavimento superior.  

A estrutura curricular do curso foi designada pela Resolução Nº 3.369 de 

20 dezembro de 2005, que homologa o parecer n.° 125/05-CEG, que altera a 

Resolução 3.073/03-CONSEP e que define o Currículo do Curso de Licenciatura em 

Matemática a Distância. A principal característica dessa estrutura foi a realização 

das disciplinas específicas de Matemática e as disciplinas de Educação, 

simultaneamente, inovando na prática da UFPA, conforme a tabela 1. 

Semestre Disciplinas Curriculares 

1º 
 

Matemática Discreta 
Fundamentos da educação I 

2º Pré-cálculo 
Fundamentos da educação II 

3º Geometria I 
Fundamentos da educação III 

4º Geometria II 
Fundamentos da educação IV 

5º Álgebra II 
Prática pedagógica I 
Estágio Supervisionado I 

6º Instrumentação do ensino de Matemática 
Prática pedagógica II 
Estágio Supervisionado II 

7º Álgebra I 
Prática pedagógica III 
Estágio Supervisionado III 
Introdução a Informática 

8º Cálculo 
Estágio Supervisionado IV 
Informática no Ensino da Matemática 

9º Introdução à Análise 
Introdução às Ciências Físicas 
TCC 

Tabela 1 
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O material didático do curso foi cedido, sem ônus, pelo CEDERJ em 

parceria com a UFPA, sua impressão era feita em Belém, por meio de licitação 

realizada pela FADESP (Fundação de Amparo ao Desenvolvimento da Pesquisa), 

administradora dos convênios firmados entre UFPA, SEDUC e Prefeituras. Cada 

disciplina tinha seu livro, com exceção das disciplinas de Informática no Ensino da 

Matemática e Estágios Supervisionado II, III e IV, cujo material foi organizado em 

forma de apostilas criadas pelos coordenadores de disciplina. Os livros eram 

enviados para os alunos, sem ônus para eles, por meio de sedex, malotes, 

transportes rodoviários ou fluviais, dependendo da especificidade do destino. Os 

livros deveriam sempre chegar uma semana antes do início da disciplina, porém, 

devido a problemas na impressão, às vezes ocorriam atrasos. 

Para cada disciplina era designado um coordenador de disciplina, 

professor do departamento de Matemática efetivo ou contratado (professor 

visitante). Os primeiros coordenadores das disciplinas de Matemática foram a 

professora Midori Makino e, em seguida, o professor José Antônio Vilhena. 

Posteriormente, outros professores foram se agregando ao projeto, primeiramente a 

professora Irene Castro e o professor Marcos Monteiro Diniz e, em seguida, outros 

do departamento de Matemática. A professora Sônia Resque, lotada na Faculdade 

de Educação, foi a primeira professora das disciplinas da área de Educação, e até 

2007 foi a única dessa área. Seu trabalho junto aos matemáticos foi imprescindível 

na implantação do curso. 

Para cada disciplina de Matemática e em cada pólo era selecionado um 

tutor, graduado em Matemática, ou com pós-graduação. Na área de educação, os 

tutores, em sua maioria, eram da escola de aplicação da UFPA (Núcleo Pedagógico 

Integrado) e do Campus Universitário de Santarém, com formação no curso de 

Pedagogia. Os tutores das disciplinas de área de conhecimento afins possuíam 

graduação na área solicitada. 

Os tutores que não moravam no município-pólo viajavam aos finais de 

semana para este município para desenvolver as tutorias presenciais com os alunos. 

Inicialmente, por questões financeiras, as tutorias eram mensais, e por insistência 

dos alunos, passaram rapidamente a serem quinzenais e, em seguida, semanais, 

principalmente devido a entrada da SEED/MEC no financiamento do ensino a 

distância, com a mudança de governo. As tutorias ocorriam aos sábados na capital e 

aos sábados e domingos no interior. Em cada tutoria eram trabalhadas as aulas 
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constantes no planejamento e calendário da disciplina o qual era decidido 

conjuntamente com os coordenadores de disciplina. 

O modelo do curso era baseado em estudo do livro-texto da disciplina, 

com tutorias presenciais nos finais de semana para tirar dúvidas e desenvolver 

atividades propostas ou fazer avaliações presenciais, como será mais destacado a 

seguir. Depois de vencer várias dificuldades burocráticas foi implantado um serviço 

de atendimento 0800 para os alunos tirarem suas dúvidas durante a semana com os 

tutores a distância. 

 

As primeiras turmas e os desafios enfrentados 

 

As primeiras turmas deram início ao curso no primeiro semestre de 2004. 

O pólo Belém começou com duas turmas, denominadas como Belém A (40 alunos) 

e Belém B (36 alunos), seus alunos eram professores do Estado, em sua maioria, 

professores das séries iniciais do ensino fundamental na Educação de Jovens e 

Adultos. Suas tutorias ocorriam aos sábados no Bloco M do setor básico do Campus 

Universitário do Guamá. Além de alunos dos municípios de Belém e de sua região 

metropolitana, estudavam com eles alunos dos municípios de Muaná e São 

Sebastião da Boa Vista, municípios situados na Ilha do Marajó. Eles tinham suas 

tutorias em Belém porque era mais viável a viagem deles para capital do que para 

Breves, pólo localizado na região marajoara. 

Os alunos que ficaram no pólo Breves (20) eram oriundos dos municípios 

de Bagre (6) e Curralinho (14), todos situados na Ilha do Marajó. As tutorias eram 

realizadas na EEEFM Elizete Fona Nunes em Breves, uma vez que campus da 

UFPA era de difícil acesso. Esses alunos eram professores em seus respectivos 

municípios, alguns eram professores das séries iniciais do ensino fundamental e 

outros de 5ª a 8ª do ensino fundamental. Havia também alunos de Anajás, que 

seriam um pólo separado, mas que não aconteceu, pois o prefeito desistiu de apoiar 

o projeto. 

O pólo Curuá (18) nasceu com a divisão da turma inicialmente localizada 

em Santarém em duas turmas, sendo a outra em Juruti. Curuá é localizada na 

Microrregião de Santarém e os alunos que estudavam nesse pólo moravam na zona 

urbana e rural da cidade e eram professores do ensino fundamental. Suas tutorias 
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ocorriam no Colégio São Raimundo Nonato. A turma de Juruti, por inadimplência da 

prefeitura, teve seu início retardado para 2006. 

Os alunos do pólo Limoeiro do Ajuru (59) eram professores do ensino 

fundamental da zona rural e urbana da cidade, as tutorias presenciais ocorriam na 

EEEM João Ludovico. No pólo Mocajuba (23), todos os alunos moravam na zona 

urbana da cidade e eram professores da rede municipal de ensino. Suas tutorias 

ocorriam na EMEF Almirante Barroso, localizado no centro da cidade. Ambos os 

pólos nasceram da divisão do pólo Cametá, todos os municípios localizados na 

Região do Baixo Tocantins. 

O pólo Santa Izabel (51), município localizado na região metropolitana de 

Belém, era composto por alunos oriundos de Vigia, Peixe-Boi, Acará, Augusto 

Corrêa e Santa Izabel. Esses alunos, em sua maioria eram professores do ensino 

fundamental. As tutorias ocorriam somente aos sábados, na Escola José Amâncio, 

localizada no centro da cidade. 

Por problemas de assinatura de convênio, o pólo Tomé-Açu iniciou 

apenas no segundo semestre de 2004. Esses alunos, em sua maioria eram 

professores do ensino fundamental e suas tutorias ocorriam na Escola Wilson 

Marques de Jesus, localizada no distrito de Quatro Bocas. 

Os números que indicamos entre parênteses é o de alunos que 

começaram, este número variou por pólo devido aos convênios firmados. Cada pólo 

possuía uma realidade diferente e uma peculiaridade local que exigia da 

coordenação do curso, secretaria, coordenações de disciplina e tutores, constantes 

reuniões para planejamento e exposição das diversas dificuldades e avanços do 

curso naqueles municípios. Eram realizadas reuniões constantes com os alunos, 

coordenação do curso e coordenadores de disciplinas, nas quais eram discutidos os 

principais problemas enfrentados por um curso nessa modalidade. Os alunos 

sentiam muitas dificuldades em se adaptar a uma modalidade de ensino a distância, 

e muitas vezes requisitavam aulas presenciais. 

Em cada semestre havia uma reunião geral que incluía a coordenação do 

curso, a secretaria, os coordenadores de disciplina e os tutores, incluindo aqueles 

que não eram da capital. Nesta reunião eram discutidos o calendário e planejamento 

das disciplinas. 

As avaliações eram divididas em duas partes, uma presencial e outra a 

distância. A avaliação presencial era por meio de provas elaboradas pelos 



30 

 

coordenadores de disciplina e as avaliações a distância por meio de listas de 

atividades e/ou pesquisas solicitadas aos alunos. A avaliação presencial 

correspondia a 70% da nota, enquanto que a avaliação a distância correspondia aos 

30% restantes. O modo de avaliar os alunos foi tema constante de debates nas 

reuniões entre os coordenadores de disciplina, coordenação do curso e tutores; e 

entre coordenadores de disciplina, tutores e alunos. As correções das provas da 

avaliação presencial de Matemática eram realizadas na capital pelos coordenadores 

de disciplina. No caso das disciplinas pedagógicas, a coordenadora de disciplina foi 

obrigada a dividir esta tarefa com os tutores. 

Eram constantes as reclamações dos alunos quanto às avaliações de 

Matemática, uma vez que os alunos desejavam que as provas fossem elaboradas 

pelos tutores e não pelos coordenadores de disciplina. Eles argumentavam que o 

tutor era a pessoa mais indicada porque ele sabia o que havia trabalhado com a 

turma, conhecendo seus avanços e suas dificuldades. Por outro lado, os 

coordenadores de disciplina argumentavam que para manter a qualidade do curso, 

era necessário que fosse aplicada aos alunos de todos os pólos o mesmo modelo de 

prova, e esta deveria ser elaborada pelo coordenador de disciplina de acordo com o 

material didático entregue aos alunos. Dessa forma, ele teria um parâmetro 

avaliativo das turmas e das atividades do tutor, além disso, o tutor era o professor 

para tirar as dúvidas em relação aos conteúdos estudados e não para dar aulas e 

elaborar avaliações.  

Outra reclamação constante dos alunos era referente às tutorias a 

distância, eles desejavam tirar as dúvidas nos dias de semana. Para isso, foi 

implantado o atendimento do 0800, no qual os tutores tinham horários para tirar 

dúvidas via telefone. Nesse momento, a coordenação do curso havia conseguido 

mais uma sala dentro do ICEN, uma sala maior e com mais recursos. Além disso, foi 

agregado ao curso mais uma secretária, a secretária acadêmica do curso, Janete 

Raiol, e um técnico em informática, Silvério Sirotheau, com a expansão do curso 

dentro do edital do Pró-Licenciatura da SEED/MEC. A sala anterior que ficava 

localizada nos altos se tornou uma sala de tutoria, na qual os tutores faziam plantão 

de tutoria via telefone e às vezes, de forma presencial individual. 

Desde o início do curso, a coordenação e os coordenadores de disciplina 

estimularam os alunos formarem grupos de estudos. Sem a presença constante do 

professor, os alunos deveriam se unir para dirimirem suas dúvidas e desenvolver as 
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atividades propostas, se tornando cada vez mais autônomos na construção de seus 

conhecimentos. Em alguns municípios, eles se encontravam diariamente para 

estudar, em outros eles tinham determinados dias de estudo coletivo. Durante esses 

encontros eles liam as aulas, resolviam as atividades propostas pelos livros-texto, 

resolviam as listas de atividades propostas pelo coordenador de disciplina, 

preparavam seminários, entre outras atividades acadêmicas. Vale ressaltar que nem 

todos faziam partes de algum grupo, alguns alunos estudavam de forma 

individualizada, alguns por morarem isolados dos demais. Uma característica 

adicional dos grupos de estudo foi a criação de um ambiente social entre os 

estudantes. Vários destes grupos contratavam professores locais para auxiliá-los no 

estudo. Com a existência de recursos adicionais, a coordenação do curso utilizou 

bolsistas do curso presencial para auxiliar o trabalho de tutoria nos municípios mais 

próximos. 

Os tutores, por sua vez, com a experiência adquirida nas turmas e pólos 

nos quais atuavam e/ou nas viagens que realizavam até esses municípios, 

colaboravam com o coordenador de disciplina e com a coordenação do curso. Eles 

se tornaram a ponte de intercâmbio entre coordenação/secretaria e alunos, seja por 

meio das reuniões realizadas ou por meio de seus relatórios que eram enviados ao 

coordenador de disciplina. Os relatórios eram feitos a cada tutoria, o que permitia às 

coordenações terem conhecimento do andamento do curso em todos os pólos. 

Com o crescimento da equipe, foram diminuindo as dificuldades 

encontradas no próprio andamento do curso, com uma melhoria do trabalho de 

envio de materiais e provas, correção das avaliações e outras atividades. 

Aos poucos, os outros professores do departamento foram conhecendo o 

curso e procurando participar, agregando cada vez mais pessoas a esta modalidade 

de ensino. O curso teve uma grande repercussão dentro da UFPA quando a 

coordenação do mesmo realizou em novembro de 2005 o “I Encontro dos 

Estudantes de Matemática na Modalidade a Distância”. Esse encontro tinha como 

principais objetivos integrar os alunos de diferentes pólos do curso e fazer com que 

eles se sentissem alunos da instituição. O encontro foi realizado em Belém, no 

Campus Universitário do Guamá e contou com a participação de 300 pessoas, 

dentre professores da UFPA e de outras Instituições de Ensino Superior, tutores e 

alunos. Na abertura do encontro estiveram presentes a vice-reitora Regina Feio, o 

professor Licurgo Brito Peixoto, representando a Pró-Reitoria de Ensino e 
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Graduação e o professor Celso Costa, representando o CEDERJ. Nesse encontro 

foi possível conhecer um pouco mais da realidade desses alunos e também fazer 

com que eles conhecessem um pouco da estrutura de trabalho do curso, que existia 

na época. 

O curso se expandiu com o projeto Pró-Licenciatura, o projeto UAB e com 

a oferta de vagas no processo seletivo da UFPA. Com a extinção de departamentos 

e colegiados, a estrutura do curso foi agregada a Faculdade de Matemática, que 

hoje oferece as duas modalidades de ensino. Os professores da faculdade estão 

envolvidos no curso e é cada vez mais crescente o interesse nessa modalidade de 

ensino na UFPA. O curso de Matemática nessa modalidade de ensino forma, como 

veremos, professores críticos e reflexivos, nos diversos e mais longínquos lugares 

do Estado do Pará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

CAPÍTULO 2 

TEORIA ANTROPOLÓGICA DO DIDÁTICO: 

UMA TEORIA PARA A ANÁLISE DAS PRÁTICAS DOCENTES 

 

 

2.1. FORMAÇÃO DE PROFESSORES: QUESTÕES INERENTES À DIDÁTICA 

DA MATEMÁTICA 

 

Quando nos referimos à formação de professores de Matemática em 

exercício, estamos nos referindo ao desenvolvimento de, entre outros, competências 

e habilidades que possibilitem a formação inicial mais consistente possível desse 

profissional, uma vez que, segundo Freire (1996, p. 50), somos seres inacabados e 

inconclusos, estamos em constante aprendizado. 

Nesse sentido, as atividades curriculares do curso da UFPA contidas no 

projeto político-pedagógico do curso, segundo as definições propostas pelo 

Conselho Nacional de Educação (CNE), devem propiciar o desenvolvimento de: 

 

(...) competências referentes ao comprometimento com valores estéticos, 
políticos e éticos inspirados na sociedade democrática; competências 
referentes à compreensão do papel social da escola, referentes ao domínio 
de conteúdos a serem socializados, de seus significados em diferentes 
contextos e de sua articulação interdisciplinar; competências referentes ao 
domínio do conhecimento pedagógico, referentes ao conhecimento dos 
processos de investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da prática 
pedagógica e gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional (2004, 
p. 9, grifo nosso). 

 

O desenvolvimento dessas competências ao longo da formação inicial do 

professor deve ser propiciado por uma articulação entre teoria e prática. Ou seja, o 

grande desafio é formar professores que tenham domínio do conteúdo matemático a 

ser ensinado e do chamado conhecimento pedagógico do conteúdo. Porém, 

segundo Ma (1999, apud D’AMBRÓSIO, 2005), o professor deve ter um 

conhecimento “profundo” de Matemática para que possa tomar decisões apropriadas 

em sua prática de ensino. Esse conhecimento “profundo” é caracterizado pela 

habilidade do professor em descrever a compreensão do aluno, baseando-se numa 

renegociação de seu próprio conhecimento de Matemática (D’AMBROSIO, 2005). 
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Nesse sentido, o domínio do conteúdo é tido como peça fundamental para 

que se articule uma estratégia pedagógica. Não estamos falando no sentido estrito 

da excessiva ênfase que os cursos de formação de professores davam às 

disciplinas específicas de Matemática, tornando os cursos de Licenciatura 

praticamente em cursos de Bacharelado (MOREIRA & DAVI, 2007). Mas no sentido 

também de atuação do professor no contexto escolar, mais especificamente na sala 

de aula. 

 

Este domínio profundo do conhecimento é fundamental para que o 
professor tenha autonomia para produzir o seu próprio currículo, 
constituindo-se efetivamente como mediador entre o conhecimento 
historicamente produzido e aquele – o escolar reelaborado e relevante 
socioculturalmente – a ser apropriado/construído pelos alunos. Este domínio 
e reflexão epistemológica é, sobretudo, fundamental nas áreas de ciências 
e matemáticas, pois, segundo Fiorentini (1995), a forma como conhecemos 
e concebemos os conteúdos de ensino tem fortes implicações no modo 
como os selecionamos e os reelaboramos didaticamente em saber escolar, 
especialmente no modo como os exploramos/problematizamos em nossas 
aulas (FIORENTINI et al, 1998, p. 316-317, grifo nossos).  

 

Quando Fiorentini (1998) destaca o domínio e a reflexão epistemológica 

dos conteúdos e suas implicações no saber escolar, voltamos nosso pensamento 

especificamente ao ensino da Matemática e às relações estreitas existentes entre 

metodologias de ensino e as características específicas dos conteúdos abordados. A 

busca pelo estudo dessas relações nos remete à didática da matemática, ou didática 

fundamental, proposta por Guy Brousseau. 

 

De fato, o novo paradigma da didática da matemática, a didática 
fundamental, nasceu precisamente quando o pesquisador francês Guy 
Brousseau vislumbrou pela primeira vez (no início dos anos 70), a 
necessidade de a didática utilizar um modelo próprio da atividade 
matemática, visto que os modelos epistemológicos usuais não haviam sido 
construídos para responder aos mesmos problemas que a didática coloca. 
(CHEVALLARD et al, 2001, p. 77) 

 

Ao contrário da concepção de Comenius sobre didática, que vê a didática 

como um método único e suficiente para todas as ciências (D’AMORE, 2005, p. 14), 

a didática da matemática se tornou uma ciência autônoma que possui pesquisas em 

muitas frentes com estudiosos como Guy Brousseau, Yves Chevallard e Bruno 

D’Amore e Juan Godino. Essa didática acrescenta aos seus estudos o conhecimento 

matemático, dando-lhe importância não somente na diferenciação das didáticas das 
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outras ciências, mas apresentando a relação entre o fazer matemático e o fazer 

didático como condição sine qua non para uma pesquisa em didática da matemática. 

De um ponto de vista clássico, a didática da matemática teria como objeto 

de estudo o processo de ensino-aprendizagem em Matemática, embora fixasse sua 

maior atenção para a fase do ensino, pois segundo D’Amore (2005): 

 

O objeto de trabalho desse tipo de especialista era constituído 
essencialmente pelo ensino de Matemática; uma vez que o objetivo 
principal era o de criar situações (na forma de aulas, atividades, objetos, 
ambientes, jogos) para um melhor ensino de Matemática. O argumento 
mais ou menos explícito parecia o seguinte: se o ensino melhora, a 
aprendizagem também melhorará e a validade desse argumento era tida 
como certa. (p. 34) 

 

Essa visão torna a problemática da didática uma ampliação da 

problemática espontânea do professor, uma vez que a atividade de ensino recai 

completamente sobre o professor, colocando sobre ele toda a responsabilidade pela 

aprendizagem dos alunos. Nesse momento, a didática não inclui em seus objetos de 

estudo as noções de “ensinar matemática” e “aprender matemática”, como noções 

transparentes e não questionáveis, ou como noções de outras disciplinas, pelo 

contrário, a didática as coloca no foco das discussões (CHEVALLARD et al, 2001). 

No paradigma emergente, a didática da matemática se viu forçada a 

questionar a transparência do conhecimento matemático, a problematizá-lo e, 

definitivamente, a integrar entre seus objetos de estudo as noções matemáticas. Nos 

fundamentos da didática da matemática proposta por Brousseau (1986), evidenciou-

se que todo fenômeno didático possui um componente matemático essencial, 

inaugurando-se uma nova via de acesso para análise dos fenômenos didáticos: o 

próprio conhecimento matemático. A “Didática da Matemática” se torna uma 

disciplina científica e o seu campo de investigação tem como fim identificar, 

caracterizar e compreender os fenômenos e processos que condicionam o ensino e 

a aprendizagem da Matemática (BROUSSEAU, 1986). 

A compreensão dos fenômenos didáticos se dá através da análise das 

relações existentes entre os vértices do triângulo formado pelos elementos que 

compõem o sistema didático: professor, aluno e saber. Esses três personagens 

estabelecem uma relação terna, uma relação didática. Nesse triângulo, o professor 

interage numa relação complexa com o saber e o aluno, de modo que nenhuma 
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competência puramente matemática, ou pedagógica, e muito menos a experiência e 

o bom senso, possam explicar. 

No contexto de nossa pesquisa, que trata sobre a formação de 

professores, destacaremos a Transposição Didática proposta dentro da “Didática da 

Matemática”, porém, o referencial teórico adotado será a Teoria Antropológica do 

Didático, uma teoria mais abrangente, na qual partiremos para um domínio 

praxeológico dentro da “Didática da Matemática”. 

 

2.2. TEORIA ANTROPOLÓGICA DO DIDÁTICO: UM APORTE TEÓRICO 

 

Nesta seção apresentaremos a Teoria Antropológica do Didático, o aporte 

teórico de nossa pesquisa. Porém, antes da apresentação de seus pressupostos, 

abordaremos a Transposição Didática, que trata dos processos de transformação do 

saber e que pode ser considerada como precursora da TAD. 

  

2.2.1. O processo de transformação do saber: a Transposição Didática 

 

La Transposition Didactique 

 

A noção de transposição didática foi proposta por Yves Chevallard, um 

educador francês do campo do ensino da Matemática, que leciona atualmente no 

Institut Universitaire de Formation des Maîtres del’Académie d’Aix-Marseille. A 

primeira edição de seu livro La Transposition Didactique, lançado em 1985 na 

França, reunia duas produções de épocas diferentes: suas notas de aula para um 

curso de verão ministrado em 1980 e a adaptação do texto “Por que a transposição 

didática?” escrito em 1982, que constituía a introdução de uma comunicação para 

um Seminário de Didática e Pedagogia da Universidade Científica e Médica de 

Grenoble. 

Essa obra sofreu algumas críticas e gerou algumas polêmicas. O autor 

lançou em 1991 uma segunda edição, conservando os primeiros oito capítulos da 

obra anterior, acrescentando um estudo de caso e um posfácio que anuncia o 

componente antropológico de uma nova teoria. 
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O estudo do conceito 

 

O conceito de transposição didática está relacionado às transformações 

sofridas pelo saber, que passa a tomar lugar entre os objetos de ensino. Podemos 

afirmar que a transposição didática é o conjunto de ações que transformam o saber 

produzido pelos cientistas em saber a ser ensinado nas escolas. 

 

A transposição didática consiste em extrair um elemento do saber do seu 
contexto (universitário, social etc.) para recontextualizá-lo no ambiente 
sempre singular, sempre único, da própria classe. (D’AMORE, 2007, p. 226) 

 

Chevallard (1991) denomina o saber produzido pelos cientistas como 

saber sábio, este saber sofre um conjunto de adaptações que o coloca entre os 

saberes do currículo escolar, ou seja, o transforma em um saber a ensinar. Porém, o 

fato de este saber estar no currículo escolar não implica que ele seja apresentado 

aos alunos dessa maneira, o saber novamente sofre transformações para que se 

torne um saber ensinado. Dessa forma, nós temos a seguinte dinâmica: 

adoensaberarenasabersábiosaber sinsin  

 

Un contenido de saber que ha sido designado como saber a enseñar, sufre 
a partir de entonces un conjunto de transformaciones adaptativas que van a 
hacerlo apto para ocupar un lugar entre los objetos de enseñanza. El 
“trabajo” que transforma de un objeto de saber a enseñar en un objeto de 
enseñanza, es denominado la transposición didáctica (CHEVALLARD, 
1991, p. 45) 

 

Dentro do sistema didático, denomina-se como saber o saber ensinado 

em sala de aula. Quando fazemos a análise desse saber, colocamos em evidência 

os desafios da metodologia de ensino, uma vez que esse saber resulta de uma 

intencionalidade do professor ao preparar suas aulas, no momento em que ele pode 

modificar o texto do saber. 

 

A título de exemplo, a transposição didática permite interpretar as 
diferenças que ocorrem entre a origem de um conceito da matemática, 
como ele encontra-se proposto nos livros didáticos, a intenção de ensino do 
professor e, finalmente, os resultados obtidos em sala de aula (PAIS, 2001, 
p.12) 

 

Entre o saber ensinado e o saber sábio existe o saber a ensinar que não 

depende somente da intencionalidade do professor e nem somente do saber da 
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academia. Este saber, que está presente nos programas escolares, sofre influências 

do que apresentaremos a seguir: a noosfera. 

 

 

A noosfera 

 

O sistema didático – professor, aluno e saber – é um sistema aberto e 

possui em seu entorno uma sociedade, que Chevallard (1999) denomina como 

“laica”, no sentido de se contrapor com a sociedade formadora do sistema educativo. 

Esse entorno, por sua vez, é muito complexo e envolve os matemáticos, os 

especialistas de ensino, os pais dos alunos, as instâncias políticas e econômicas 

etc. 

 

Allí se encuentran todos aquellos que, en tanto ocupan los puestos 
principales del funcionamiento didáctico, se enfrentan con los problemas 
que surgen del encuentro con la sociedad y sus exigencias; allí se 
desarrollan los conflictos, allí se llevan a cabo las negociaciones, allí 
maduran las soluciones. (…) En resumen, estamos aquí e la esfera donde 
se piensa – según modalidades tal vez muy diferentes – el funcionamiento 
didáctico. Para esta instancia sugerí el nombre paródico de noosfera 
(CHEVALLARD, 1991, p. 23, grifo nossos) 

 

Se a noosfera influencia fortemente no ensino, para que exista o sistema 

didático, é necessário que exista uma compatibilidade do sistema com seu entorno. 

A relação entre o sistema didático e seu entorno – a noosfera – se constitui de uma 

dinâmica que envolve interesses diversos, tais como corresponder às exigências 

que acompanham e justificam o projeto social da sociedade. O saber ensinado, que 

está no interior do sistema, deve estar muito próximo do saber acadêmico e, por 

outro lado, deve estar suficientemente distante do saber banalizado, ou saber do 

senso-comum. 

Quando essa dinâmica não ocorre com sucesso, ou seja, quando não 

existe uma distância correta desse saber em relação ao saber acadêmico e ao saber 

banalizado, há um desgaste desse saber. O desgaste desse saber é o resultado de 

incompatibilidade do sistema de ensino com seu entorno. Para que se possa 

restabelecer a relação compatível, Chevallard (1991) afirma que: 

 

El saber enseñado se ha vuelto viejo en relación con la sociedad; un nuevo 
porte acorta la distancia con el saber sabio, el de los especialistas; y pone a 
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distancia a los padres. Allí se encuentra el origen del proceso de 
transposición didáctica (p. 31, grifo nosso) 

 

O processo de transposição tem início na noosfera, pois é nela que se 

procura estabelecer o equilíbrio entre o sistema didático e a sociedade, por meio de 

uma manipulação do saber. É na noosfera que se selecionam elementos do saber 

sábio que são designados como saber a ensinar, e é nela que se inicia o trabalho de 

transposição: 

 

Um contenido do saber que há sido designado como saber a enseñar, sufre 
a partir de entonces um conjunto de transformaciones adaptativas que van 
hacerlo apto para ocupar um lugar entre los objetos de enseñanza. El 
“trabajo” que transforma de um objeto de saber a enseñar em um objeto de 
enseñanza, es denominado de transposición didáctica (CHEVALLARD, 
1991, p. 45) 

 

Após a compreensão do conceito de transposição didática e da noosfera, 

entre outros elementos discutidos em sua obra, Chevallard (1991) anuncia no 

posfácio da segunda edição sua nova teoria: 

 

Em publicações mais recentes, as marcas do diálogo com seus críticos 
ainda estão presentes em conceitos como “praxeologia” e “obra”, a meu ver, 
desenvolvimentos das proposições introduzidas no posfácio de 1991, em 
resposta às restrições colocadas por outros teóricos à priorização do “saber 
sábio” nos seus primeiros estudos. Nesses novos escritos – que continuam 
a ser concebidos no contexto da prática de formação de professores e da 
pesquisa no campo da didática das matemáticas – Chevallard amplia seu 
escopo de investigação e trata mais diretamente de questões de currículo, 
dialogando com a produção anglo-saxã desse campo (1997a, 1997c), do 
papel do professor no sistema didático (1995) e dos problemas da sua 
formação (1999a, 2001a), do cotidiano escolar (2000a) e de questões gerais 
da didática (1997d, 1998, 1999b, 2000b, 2001b) (LEITE, 2004, p.46). 

 

A transposição didática continua subsidiando diversas análises do 

sistema didático, em especial as análises desta pesquisa. Porém, nosso interesse 

maior está na Teoria Antropológica do Didático, que possui um leque mais 

abrangente. 

 

2.2.2. O componente antropológico da teoria: conhecendo a TAD 

 

A TAD é uma teoria proposta por Chevallard dentro do campo científico 

da “Didática da Matemática” segundo a concepção de Guy Brousseau. Chevallard 
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(1999) utiliza o termo antropológico no sentido de situar a atividade matemática 

dentro do conjunto das atividades humanas e das instituições sociais que, segundo 

Brousseau (1986), se trata da própria pertinência do estudo da “Didática da 

Matemática”, uma vez que se trata de descrever certos tipos de relações humanas 

de maneira que se façam aparecer os conceitos da didática como meios úteis para 

esta descrição. Nesta seção apresentamos os conceitos-chaves do enfoque 

antropológico do ensino da Matemática. 

 

A noção de praxeologia 

 

O primeiro postulado da TAD afirma que toda a atividade humana 

regularmente realizada pode descrever-se como um modelo único, que se resume 

pela palavra praxeologia. O significado da palavra praxeologia vem de origem grega, 

sua composição é formada pelos termos práxis, no sentido de prática, e logos no 

sentido de apresentar elementos que permitem justificar e entender a prática 

(CHEVALLARD et al, 2001, p. 251). 

A prática, por sua vez, apresenta diversos sentidos dentro do conjunto 

das atividades humanas, pois pode ser o ato ou efeito de praticar algo; a 

experiência, o exercício; a rotina, o hábito; um saber provindo da experiência, 

técnica; ou a aplicação de uma teoria. Notemos que toda prática tem consigo uma 

justificativa, uma explicação, uma teoria, ou melhor, um saber. Nesse sentido, toda 

atividade humana é composta por um bloco prático-técnico, o saber fazer, e um 

bloco tecnológico-teórico, o saber, ou seja, uma praxeologia. 

Porém, vamos nos restringir a estudar e compreender alguns tipos de 

praxeologias, em especial a praxeologia matemática e a praxeologia didática. 

Ambas são construídas por pessoas que se propõem a estudar matemática, 

incluindo professores, alunos, matemáticos e outros que tenham interesse. 

Na atividade matemática, a construção de uma praxeologia consiste em 

construir um modelo matemático da realidade que queremos estudar, de tal modo 

que possamos interpretar os resultados obtidos para responder às questões 

inicialmente apresentadas. Mas antes de descrever os elementos que compõem 

uma praxeologia matemática, devemos apresentar os três aspectos que 

caracterizam uma atividade matemática. 
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Diante de uma questão ou um tipo de problemas, a construção de uma 

solução consiste, inicialmente, em utilizar ferramentas matemáticas já conhecidas e 

que sabemos utilizar. Ou seja, utilizamos inicialmente conhecimentos adquiridos a 

partir de problemas “rotineiros”. 

Mas, se ao tentarmos responder à questão proposta, surgirem novas 

questões que podem ser abordadas por instrumentos matemáticos existentes, mas 

que ainda são por nós desconhecidas, surge a necessidade de aprender matemática 

para responder à questão. E conseqüentemente a atividade de ensinar matemática. 

O surgimento de novos problemas requer a criação de novos modelos ou 

novas utilizações de modelos antigos e, conseqüentemente, a criação de uma 

matemática nova. No sentido estrito, somente os matemáticos criam uma nova 

matemática. Mas num sentido amplo, aquele que faz matemática participa de 

alguma maneira de um trabalho criador, uma vez que pode modificar levemente o 

modelo matemático que maneja para adaptá-lo ao seu problema. Além disso, 

podemos destacar que, epistemologicamente, o aprendiz só redescobre ou 

reinventa o conhecimento, uma vez que o mesmo já foi descoberto ou inventado, 

mas para o sistema cognitivo existe sempre uma descoberta/invenção.  

A partir da compreensão do que é uma atividade matemática, vamos 

apresentar os elementos que constituem uma praxeologia matemática: tarefas, tipos 

de tarefas, técnicas e tecnologias. 

 

Tarefa e Tipo de Tarefas 

 

Um problema, ou seja, uma questão a ser respondida, é uma tarefa que 

devemos realizar. Essa questão faz parte de um conjunto de questões que se 

tornam problemáticas, uma vez que não sabemos resolvê-las de forma imediata. Ao 

responder esta questão, ou realizar esta tarefa, nós temos a opção de não querer 

respondê-la pontualmente, podendo nos propor a resolver diversas questões do 

mesmo tipo, ou seja, um tipo de tarefas. 

Dentro da matemática as tarefas podem ser apresentadas em formas de 

questões do tipo: calcular as raízes de uma equação do segundo grau, calcular a 

raiz quadrada de um número qualquer, construir o gráfico de uma função, medir a 

superfície de um sólido etc. Todos esses exemplos são tipos de tarefas, os verbos 
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calcular, construir e medir sozinhos não indicam uma tarefa, eles são os gêneros de 

tarefas. 

 

Técnicas 

 

Para responder à questão proposta, ou seja, para realizar uma tarefa, nós 

devemos ter um jeito de resolver, uma técnica. Esse método de resolver a tarefa irá 

nos permitir realizar algumas tarefas do mesmo tipo de forma relativamente 

sistemática. 

Para resolver um tipo de tarefa nós dispomos de várias técnicas, mas 

devemos ressaltar que cada técnica tem suas limitações, pois quando se amplia a 

problemática pode tornar-se limitado o alcance da técnica. 

Podemos ter como exemplo a resolução de equação do segundo grau, 

um tipo de tarefa apresentado no ensino fundamental. Para resolver equações 

desse tipo, disponibilizamos de diversas técnicas, tais como a técnica de 

completamento de quadrados, a aplicação da fórmula resolutiva de Báskara, ou o 

método geométrico. A busca da técnica ótima, ou seja, a técnica de maior alcance é 

o que se pretende para resolver o tipo de tarefa. 

 

Tecnologia 

 

O tipo de tarefa e a técnica empregada para sua resolução constituem o 

bloco prático-técnico da praxeologia, o saber-fazer. Mas vimos anteriormente que 

todo saber-fazer tem associado a ele um saber. Este saber é constituído de 

elementos que permitam justificar e entender a técnica empregada, apresentando 

um discurso interpretativo de seu âmbito de aplicabilidade e validade, o qual nós 

denominamos de tecnologia. 

A utilização da palavra tecnologia se dá por esta ser uma composição de 

dois termos em sua origem grega, tékhne (técnica) e logos (discurso). O discurso da 

técnica permite que nós possamos compreender e validar a técnica utilizada, além 

disso, a tecnologia propicia a construção de novas técnicas. Como exemplo de 

tecnologia, nós podemos apresentar a fatoração de polinômios que justifica/explica a 

fórmula resolutiva da equação do segundo grau. 
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Teoria 

 

O discurso sobre a técnica também pode ser interpretado e justificado, ou 

seja, existe uma tecnologia da tecnologia associada à técnica que nós denominamos 

de teoria. A teoria consiste em um discurso matemático suficientemente amplo que 

serve para interpretar e justificar a tecnologia. No caso da equação do segundo 

grau, a teoria que explica/justifica a tecnologia anteriormente citada, é o teorema 

fundamental da álgebra. Este teorema garante que todo polinômio de grau n tem n 

raízes e pode ser escrito na forma fatorada e estas raízes podem ser complexas 

e/ou múltiplas. 

Esse processo de tarefas, tipos de tarefas, técnicas, tecnologia e teoria 

não se finda na teoria, pois uma teoria pode gerar novos tipos de tarefas, novas 

técnicas e novas tecnologias.  

 

Tipos de Praxeologias 

 

Após a compreensão de uma praxeologia, em especial de uma 

praxeologia matemática, vamos identificar os tipos de praxeologias que podemos ter 

em uma instituição. Vale destacar que uma praxeologia matemática pode ser 

denominada como organização matemática, no mesmo sentido anteriormente 

explicitado.  

Como vimos anteriormente, toda praxeologia matemática possui um tipo 

de tarefas. Quando ao redor de um tipo de tarefas nós dispomos de uma única 

técnica, uma única tecnologia e uma única teoria, nós obtemos uma praxeologia 

pontual, ou seja, uma praxeologia relativa a um único tipo de tarefa. Mas, se ao 

redor de um tipo de tarefa nós dispomos de mais de uma técnica, uma única 

tecnologia e uma única teoria, nós obtemos uma praxeologia local, ou seja, uma 

praxeologia centrada em uma única tecnologia. Quando se encontra uma teoria que 

responde a várias tecnologias, cada uma das quais justifica e interpreta várias 

técnicas correspondentes a outros tanto tipos de tarefa, nós temos uma praxeologia 

regional que é formada ao redor de uma teoria. 
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Transposição de Praxeologias 

 

As praxeologias – sejam elas pontuais, locais ou regionais – de uma 

determinada instituição didática, com o tempo envelhecem. Entendemos como 

instituições didáticas, as instituições nas quais são ministradas aulas e cursos de 

diferentes tipos e apresentam uma estrutura organizacional que propiciem suas 

realizações. Nessas instituições estão presentes os componentes do sistema 

didático (professor, aluno e saber).  

O componente saber passa por constantes transformações e acaba por 

se tornar um saber banalizado, muito próximo do senso-comum. Ao mesmo tempo, 

surgem novos saberes que, em um sentido praxeológico, consistem em novas 

tecnologias e uma nova teoria. O surgimento de novas tecnologias implica no 

surgimento de novas técnicas, que podem substituir técnicas já estabelecidas em 

uma instituição e que estão ultrapassadas. 

Além disso, na realização de uma atividade matemática, sempre surgem 

problemas que ainda não se sabe resolver, ou seja, novos tipos de tarefas, ao redor 

das quais surgem novas praxeologias. Por esse motivo, nas instituições sempre 

surgem novas praxeologias consideradas necessárias para melhorar o seu 

funcionamento. 

Porém, as “novas” praxeologias adotadas em uma instituição podem ser 

praxeologias já existentes em uma outra instituição, ou seja, estas praxeologias 

podem ter sido levadas de uma instituição para outra. Sobre isso Chevallard (1999) 

nos diz que: 

 

Estas praxeologías deberán, en conseuqencia, ser producidas, o más 
frequentemente reproducidas, en la medida en que ya existan en cualquier 
otra instituición I’ – a partir de la cual se podrá proponer “importalas” a I. Las 
condiciones impuestas por la ecología de I hacen que la praxeologia 
deseada no pueda ser reproducida allí de manera idéntica, sino que sufrirá, 
en esta “transferencia”, determinadas modificaciones adaptativas: se 
hablará, pues, no de trasnferencia sino de transposición de I’ a I (p. 228, 
grifo nossos) 

 

Neste momento nós apresentamos transposição de praxeologias, 

conceito que merece destaque quando nos propomos fazer uma análise das práticas 

docentes, uma vez que a transposição didática está mais relacionada à 

epistemologia do saber. A transposição de uma praxeologia, por sua vez, não se 
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remete exclusivamente ao saber, ela está relacionada ao saber fazer, ou seja, à 

prática. 

Além disso, podemos entender que quando não há uma “transposição” 

institucional de praxeologias, pode ocorrer apenas uma “importação”, ou seja, a 

praxeologia não sofre modificações ou processos adaptativos em sua nova 

instituição. Devemos destacar que, quando não há uma simples importação, os 

processos adaptativos da praxeologia podem melhorá-la ou degradá-la, pois, 

segundo Chevallard (1999): 

 

Los procesos de transposición institucional no producen necesariamente 
versiones degradadas – inferiores por ejemplo en cuanto a la calidad de su 
bloque tecnológico-teórico – de las organizaciones praxeológicas 
transportadas. Más bien al contrario, en manera de transposición didáctica, 
por ejemplo, es decir, cuando I es una institución didáctica (una escuela, 
una clase…), sucede con frecuencia, sobre todo cuando I’ no es una 
institución sabia, que el trabajo transpositivo sea la ocasión de mejorar la 
praxeologia así vuelta a trabajar – simplificándola, precisando algunos de 
sus elementos, etc. En todo caso, la transposición enriquece el mundo de 
las praxeologias socialmente disponibles – en la medida en que crea una 
praxeologia adaptada a ciertas condiciones institucionales inéditas (p. 228). 

 

A transposição de praxeologias é um conceito chave desta pesquisa, uma 

vez que temos como foco a análise de mudanças de práticas docentes de 

professores que vivenciaram uma experiência, seja como docente ou discente, em 

um curso de formação de professores na modalidade a distância. Nesse contexto se 

torna necessário destacar o conceito de praxeologias didáticas ou organizações 

didáticas. 

 

2.2.3. Organizações Didáticas e os Momentos de estudos 

 

Quando nos referimos a transposição de praxeologias, devemos levar em 

consideração, além da praxeologia matemática ou organização matemática, a 

praxeologia didática ou organização didática de uma determinada instituição. Uma 

organização didática é assim como toda organização praxeológica; ela é composta 

por tipo de tarefas, técnicas, tecnologias e teorias, mobilizadas para o estudo de 

uma praxeologia matemática em uma instituição. 

A fim de que possamos compreender os meandros da praxeologia 

didática, devemos destacar alguns elementos principais da TAD, tais como, a obra 
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matemática, o processo de estudo, a comunidade de estudo e o papel do professor 

e aluno no sistema didático. 

 

2.2.3.1. O estudo de uma obra matemática 

 

Obra Matemática 

 

Estudar uma questão que faz parte de um tipo de tarefa nos leva a 

desenvolver uma praxeologia matemática inédita. Porém, esse ato de construir uma 

organização matemática quase sempre é reconstruir para si mesmo uma resposta já 

produzida em qualquer outra instituição. Nesse sentido, estudar é estudar uma 

resposta validada, uma obra matemática existente em outra instituição. Segundo 

Chevallard et al (2001): 

 

Uma obra matemática nasce como uma resposta para um tipo de questões 
ou tarefas problemáticas e é formada por elementos técnicos, tecnológicos 
e teóricos. Nós podemos concebê-las como uma organização estática e 
determinada de antemão. Teremos, assim, uma visão da matemática como 
um conjunto de obras fechadas. Mas é preferível interpretá-la de maneira 
dinâmica: as técnicas geram novos problemas e apelam para novos 
resultados tecnológicos, que, por sua vez, permitem desenvolver técnicas já 
estabelecidas, assim como abordar e propor novas questões. (p. 126) 

 
Os componentes principais de uma obra matemática são os elementos 

construtores de uma praxeologia matemática: tipo de tarefas, técnicas, tecnologias e 

teorias. Porém, a dinâmica da praxeologia parece se perder, uma vez que a obra 

matemática é representada por manuais, livros didáticos, livros clássicos de 

matemática e outros. 

Essa dinâmica se dá no momento em que a obra é transportada e 

reconstruída na instituição em que se dá processo de estudo, uma vez que a 

passagem do estudo de uma questão ao estudo de resposta – uma obra – não se 

faz sem algumas modificações na noção do estudo (CHEVALLARD, 1999). Para que 

se possa entrar em uma obra matemática, Chevallard et al (2001) destaca que: 

 
Temos, pelo menos, quatro aspectos da disciplina matemática que podem 
ser traduzidos como as condições necessárias para entrar na obra 
matemática: não esquecer as questões às quais a obra responde; combinar 
o “raciocínio dedutivo” com o “pensamento conjetural”; identificar e respeitar 
as leis que regem o desenvolvimento das técnicas e produzir uma 
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tecnologia adequada para aumentar a eficácia e a inteligibilidade das 
técnicas (p. 135) 

 

Todas estas condições necessárias para se entrar na obra matemática 

ocorrem a partir do momento em que se entra em um processo de estudo, como 

será descrito a seguir. 

 

O processo de estudo 

 

Para a construção de uma praxeologia, inicialmente uma pessoa ou um 

coletivo se propõe a estudar uma questão proposta, entrando dessa forma em um 

processo de estudo ou processo didático. O substantivo estudo, como ato de 

estudar, possui amplo sentido dentro de uma instituição didática, uma vez que 

estudar é para aprender; dedicar-se à apreciação, análise ou compreensão de; 

observar atentamente; procurar fixar atentamente; freqüentar um curso de; ou 

cursar. 

Porém, não estamos nos referindo ao estudo no sentido de freqüentar um 

curso ou mesmo de fixar conteúdos para a realização de provas. Queremos 

destacar que, ao se estudar, se tem como objetivo aprender, pois a aprendizagem é 

entendida como o efeito perseguido pelo estudo (CHEVALLARD et al, 2001, p. 57). 

Além disso, Chevallard (1999) denomina o processo de estudo como um 

processo didático, ele utiliza o termo didático, pois: 

 

El adjetivo didáctico, asociado aquí al sustantivo estudio (y al verbo 
estudiar) es, en francés, una préstamo del griego didaktikos, “proprio para 
instruir”, “relativo a la enseñanza”, de didaktos, adjetivo verbal de didaskein, 
“enseñar, hacer saber”. En francés corriente, se aplica a lo referente a la 
instrucción. La idea de didáctica, la idea de estudio, es decir 
fundamentalmente, la idea de hacer cualquier cosa con el fin de aprender 
cualquier cosa (“saber”) o aprender a hacer cualquier cosa (“saber-hacer”), 
parece en fin circunstancial a las sociedades humanas (p. 234-235). 

 

Podemos dizer que existe um processo didático (relativo à matemática) 

toda vez que alguém é levado a estudar, ou num sentido mais amplo, quando 

alguém é levado a ajudar uma pessoa ou um coletivo de pessoas a estudar 

matemática. Percebemos então que o ensino é considerado um meio para o estudo, 

ou seja, o processo didático é amplo e engloba o processo de ensino-aprendizagem. 
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Ao falarmos de processos didáticos, imediatamente nos remetemos às 

instituições didáticas, cuja principal função é reunir os meios necessários para que 

os processos didáticos possam ser realizados. Porém, elas não são os únicos 

lugares onde se estuda matemática, e mais, os processos de estudo realizados 

dentro de uma instituição permanecem vivos fora dela. 

Nesse sentido, compreender os processos didáticos nos possibilitará criar 

propostas de ações e meios para se melhorar o estudo da matemática. Por esse 

motivo, a pesquisa em “Didática da Matemática” tem como foco principal entender 

melhor os processos didáticos e os fenômenos que estes originam, tanto aqueles 

que acontecem na aula como fora dela: 

 

A didática da matemática é a ciência do estudo e da ajuda para o estudo da 
matemática. Seu objetivo é chegar a descrever e caracterizar os processos 
de estudo – ou processos didáticos – para propor explicações e respostas 
sólidas para as dificuldades com as quais se deparam todos aqueles 
(alunos, professores, pais, profissionais etc.) que se vêm levados a estudar 
matemática ou a ajudar outros a estudá-la (CHEVALLARD et al, 2001, p. 
59) 

 

A fim de que possamos nos compreender melhor como se dá o processo 

de estudo, destacaremos a seguir os momentos de estudo propostos por Chevallard 

(1999). 

 

Os Momentos de Estudo 

 

Quando se entra no processo de estudo, assim como nas organizações 

praxeológicas, existem certos tipos de situações que estão necessariamente 

presentes. A essas situações denominaremos momentos de estudo ou momentos 

didáticos. Segundo Chevallard (1999): 

 

La noción de momento no remite más que en apariencia a la estructura 
temporal del proceso de estudio. Un momento, en el sentido dado a palabra 
aquí, es en primer lugar una dimensión en un espacio multidimensional, un 
factor multifactorial. (…) En esta visión, se indicará que el orden puesto, 
después, sobre los diferentes momentos didácticos es de hecho 
ampliamente arbitrario, porque los momentos didácticos son en primer lugar 
una realidad funcional del estudio, antes de ser una realidad cronológica 
(CHEVALLARD, 1999, 241-242) 

 

Ele propõe seis momentos distintos que serão apresentados a seguir. 
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O primeiro momento de estudo é o momento do primeiro encontro com 

uma organização matemática. Esse “primeiro encontro” pode ocorrer várias vezes, 

não havendo uma imposição de uma ordem cronológica sobre os mesmos. O 

segundo momento é o da exploração do tipo de tarefa e da elaboração de uma 

técnica relativa a este tipo de tarefa. O terceiro momento é o momento da 

construção do entorno tecnológico-teórico relativo à técnica ou ao conjunto de 

técnicas associadas ao tipo de tarefa. O quarto momento é o momento do trabalho 

da técnica que tem como objetivo melhorá-la, tornando-a mais eficaz e confiável. O 

quinto momento é o momento da institucionalização que diz respeito à organização 

matemática em seu conjunto e em toda a sua complexidade, à praxeologia 

matemática. O sexto momento, e último, é o momento da avaliação que se articula 

com o momento da institucionalização, é o momento em que se coloca à prova o 

domínio sobre organização matemática (CHEVALLARD, 1999, p. 240-244). 

 

Algumas considerações sobre as organizações didáticas 

 

A construção de praxeologias matemáticas se dá em torno de problemas 

matemáticos que conduzem a um tipo de tarefa. A construção de praxeologias 

didáticas ou organizações didáticas, por sua vez, se dá em torno de questões do tipo 

“didáticas”, tais como: “como estudar uma determinada questão?” ou “como estudar 

uma obra matemática?”. 

Porém, as organizações didáticas dependem da instituição onde se dá o 

estudo e do conteúdo didático. Cada instituição possui condições e restrições 

próprias de um sistema de ensino, que se aplicam pouco ou muito a todas as 

matérias que nela se estuda, tais como: os programas nacionais, a distribuição dos 

alunos em níveis de estudo, a importância concedida aos professores, os 

dispositivos didáticos auxiliares (bibliotecas, laboratórios, minicurso etc.). E cada 

conteúdo didático possui determinantes específicos que darão curso ao seu estudo, 

tais como, o tratamento da experimentação ou demonstração, como aspectos gerais 

na matemática. 
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2.2.3.2. O papel do professor e do aluno no sistema didático 

 

Quando uma pessoa ou um grupo de pessoas se propõe a estudar uma 

questão matemática, ou (re)construir uma praxeologia matemática, podemos 

destacar a formação de um sistema didático ou sistema de estudo. O sistema 

didático é formado por saber/professor/aluno, o triângulo da didática da matemática. 

O aluno, dentro deste sistema, pode ser representado por uma única pessoa ou um 

coletivo de pessoas que se propõe a estudar uma questão matemática. Este aluno 

ou coletivo, algumas vezes, se vê ajudado ou dirigido em seu esforço para o estudo 

por um coordenador ou diretor de estudo. Na ausência de um diretor de estudos, 

dizemos que o sistema é autodidático. 

O diretor de estudos, nas instituições didáticas, é sempre representado 

pela figura do professor, a quem se atribui a responsabilidade de orientar e 

coordenar os estudo da matemática, uma vez que o processo didático é um 

processo de estudo, que engloba o processo de ensino-aprendizagem. 

Portanto, a análise de práticas docentes deve levar em consideração dois 

elementos importantes no processo de estudo: a formação das comunidades de 

estudo e a responsabilidade matemática dos estudantes. 

 

A formação da comunidade de estudos 

 

A produção do conhecimento, embora seja uma conquista pessoal, pode 

se dar de forma coletiva, ou seja, as pessoas se agrupam para compartilhar o 

esforço e as conquistas sobre um objeto de estudo, formando assim, uma 

comunidade de estudo. 

A formação de uma comunidade de estudos pode se dar por pessoas que 

estejam próximas ou distantes , o que as une é o interesse em torno de um mesmo 

problema. Nesse caso, elas podem se comunicar mesmo sem nunca estarem 

reunidas, pois a constituição de um tipo de problema e a de uma comunidade de 

estudo fazem parte do mesmo processo: a formação de um sistema didático. 

Nesse sentido, as tarefas didáticas são, em certos números, cooperativas 

e devem ser realizadas por várias pessoas, que são os atores da tarefa. Cada ator 

tem seu papel no cumprimento da tarefa cooperativa, com atitudes diferenciadas e 
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coordenadas entre eles pela técnica posta em andamento pelo coletivo 

(CHEVALLARD, 1999). Nas instituições didáticas o professor faz parte da 

comunidade de estudos com o papel de coordenador de estudo. 

Devemos destacar que as tarefas a serem propostas aos alunos, bem 

como os meios para o estudo, devem ser organizados em função do caráter 

comunitário do estudo, além disso, o processo de estudo somente pode ser 

realizado se a aprendizagem for algo bem compartilhado dentro do grupo: para que 

o indivíduo aprenda, é necessário que o grupo aprenda (CHEVALLARD et al, 2001, 

p. 198). 

 

A responsabilidade matemática e a avaliação externa 

 

Diante do que foi posto até este momento, podemos fazer a seguinte 

pergunta: “Qual papel o aluno deve desempenhar?”. É válido que, ao considerar o 

estudo como objetivo principal do processo didático, se torna possível diminuir a 

dependência dos atores da comunidade com a instituição escolar. Além disso, 

ocorre uma mudança no contrato didático vigente, no qual o professor é “aquele que 

ensina” e o aluno “aquele que aprende o que lhe é ensinado”. 

Na comunidade, o aluno pode ser o seu próprio diretor de estudos e ele 

desempenha esse papel em algumas situações. Além disso, o aluno pode 

desempenhar um trabalho “invisível” que responde às necessidades geradas pelo 

estudo em classe, ou seja, um estudo fora da sala de aula.  

Porém, esse trabalho autônomo a ser exigido do aluno depende da 

organização didática da instituição escolar. A construção de uma organização 

didática que propicie esse trabalho autônomo deve diminuir a concentração de 

atividades matemáticas em sala de aula e valorizar o trabalho matemático do aluno, 

tornando-o responsável por suas respostas. 

No modelo de EAD adotado pelo curso de Licenciatura em Matemática da 

UFPA, o aluno e o professor estabelecem uma relação com o objeto matemático, 

nessa relação o professor pode ser também o aluno, conforme Chevallard (1991): 

 

Existe lo didáctico cuando un sujeto Y tiene la intención de hacer que nazca 
o que cambie de cierta menera, la relación de un sujeto X con un objeto O. 
(Naturalmente, puede ocurrir que Y=X). Pero consideremos sobre todo que 
lo didáctico, medido con esta vara, sobrepasa el territorio familiar de 
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nuestras actuales didácticas, que sin embargo lo reencuentran 
inevitablemente a cada instante (p. 150).     

 

Além disso, dentro da comunidade há um equilíbrio das 

responsabilidades, uma vez que: 

 

O professor já não tem como decidir a cada instante qual a atividade 
pontual dos alunos e deixa de ser considerado o único (e principal) 
responsável pela atitude, motivação e tarefa deles. A crescente 
responsabilidade matemática do aluno permite, também, por exemplo, dar 
sentido e legitimidade à avaliação externa de seu trabalho (isto é, uma 
avaliação não elaborada pelo professor), na medida em que o estudo de 
uma obra matemática se torna mais objetiva independente do critério do 
professor. (CHEVALLARD et al, 2001, p. 201) 

 

As avaliações externas são propostas por Chevallard et al (2001) para 

que o professor e os alunos tenham uma imagem mais objetiva do fruto de seu 

trabalho dentro da comunidade. Ao nos referirmos a avaliação externa, estamos 

falando das avaliações que, além de não serem elaboradas pelo professor, não são 

de conhecimento do mesmo antes de aplicá-las, uma vez que seu trabalho não deve 

estar direcionado para as avaliações, mas para o processo de estudo em 

matemática. 

O momento da avaliação faz parte dos momentos didáticos propostos por 

Chevallard (1999). Esse é o momento da reflexão, no qual se deve examinar o que 

foi aprendido, qualquer que seja o critério adotado: 

 

Esta evaluación – a la que los usos escolares conceden, es verdad, una 
muy pequeña parte – es aquí formadora, no de una persona, sino de una 
praxeologia: desde este punto de vista, participa de la institucionalización. 
Como elemento reformador, permite relanzar el estudio, suscitar la 
reposición de tal o cual momento, y quizá del conjunto del trayecto didáctico 
(CHEVALLARD, 1999, 245). 

 

Dessa forma, os momentos de avaliação e institucionalização estão 

intrinsecamente relacionados e se referem à (re)construção e ao domínio de uma 

praxeologia matemática por parte do professor e do aluno, atribuindo a ambos uma 

crescente responsabilidade matemática. 
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Algumas considerações sobre o trabalho docente 

 

Após uma reflexão sobre a responsabilidade matemática do aluno e 

conseqüentemente do professor, propomos uma reflexão sobre o papel do professor 

dentro de uma instituição didática. Qual o papel do professor no processo didático? 

Ou melhor, qual o papel do professor no processo de transposição de praxeologias? 

Será que nesse processo de transposição o professor possui maior autonomia? 

Segundo Bosch & Gascón (2001):  

 

En el caso de las prácticas docentes del profesor de matemáticas hemos 
visto la necesidad de integrarlas en el ámbito más comprensivo de la 
praxeología didáctica espontánea del profesor, considerada como un todo. 
Pero también hemos puesto de manifiesto que los elementos que 
componen dicha praxeología, esto es, las tareas didácticas que aborda 
cada profesor, las técnicas didácticas que utiliza y las nociones y principios 
que le sirven para interpretar y justificar su práctica docente, no los crea el 
profesor de la nada, sino que forman parte del conjunto de tareas, técnicas, 
nociones y principios disponibles en la institución escolar. Lo que hace o 
puede hacer un profesor particular en una situación de enseñanza concreta 
proviene de una amalgama de préstamos institucionales diversos, que 
aparecen en estratos históricos diferentes y que se apoyan en dispositivos 
de estructuras diversas, cuyas funciones permanecen desconocidas y van 
cambiando a lo largo del tiempo (p. 4-5). 

 

Essa fala nos mostra que o professor de matemática se move dentro de 

uma trama complexa que envolve noosfera, instituições, saberes e praxeologias. Um 

saber produzido em uma instituição científica passa por processos adaptativos que 

são regidos pela noosfera. A partir de então se constroem praxeologias matemáticas 

para este saber que são produzidas ou reproduzidas dentro das instituições 

didáticas. Nesse processo surge uma transposição de praxeologias matemáticas 

que, por sua vez, definem as praxeologias didáticas. As praxeologias didáticas são 

produzidas por um amálgama de situações, tais como, a formação do professor, as 

orientações políticas e sociais e as praxeologias das instituições na qual ele atua. 

Percebemos que a formação do professor de matemática é um processo 

integrador que envolve todas as esferas anteriormente citadas. Nesse capitulo nós 

apresentamos elementos da TAD que contribuem para esta discussão, mas ela não 

se finda neste capítulo. Durante as análises estabeleceremos um diálogo com esta 

teoria, de tal forma que possamos explicitar alguns de seus elementos na prática 

docente dos professores investigados. 

 



54 

 

CAPÍTULO 3 

OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

A fim de que possamos compreender os procedimentos metodológicos 

desta pesquisa, vamos inicialmente descrever as metodologia de ensino do curso de 

Licenciatura em Matemática na modalidade de ensino a distância. As disciplinas 

escolhidas como modelo de explicitação desta metodologia de ensino foram 

“Instrumentação do Ensino de Matemática” e “Estágio Supervisionado II”. A escolha 

dessas disciplinas se deu pelo fato de termos experienciado o trabalho no 

planejamento e tutoria das mesmas. Além disso, foi a partir dessa experiência que 

surgiu nossa questão de investigação. 

 

3.1 METODOLOGIA DE ENSINO DAS DISCIPLINAS DE “INSTRUMENTAÇÃO DO 

ENSINO DE MATEMÁTICA” E “ESTÁGIO SUPERVISIONADO II” 

 

O curso de Licenciatura em Matemática na modalidade a distância da 

UFPA é o pioneiro na formação de professores de Matemática nessa modalidade de 

ensino no Pará. Por esse motivo, durante todo o período em que estávamos 

realizando nossa pesquisa, estávamos diante de um processo ainda em construção. 

No caso de disciplinas específicas de Matemática e de Educação 

presentes na grade curricular do curso, já se tinham elementos norteadores de 

organização de planejamentos e calendários, práticas de tutoria e avaliações. 

Porém, diante das disciplinas “Instrumentação do Ensino de Matemática” (IEM) e 

“Estágio Supervisionado II” se levantavam questões do tipo “como iremos fazer?” 

As disciplinas “IEM” e “Estágio II” eram disciplinas com características 

específicas, porque estavam relacionadas ao ensino da Matemática. Mas como 

trabalhar com disciplinas que discutiam o ensino da Matemática no ensino 

presencial em uma modalidade de ensino a distância? 

Diante deste desafio, organizamos e estruturamos as duas disciplinas, 

buscando obter com êxito dois objetivos: instrumentalizar o ensino da Matemática e 

propiciar uma experiência de prática docente reflexiva. Nesse sentido, iremos 

descrever a seguir a dinâmica adotada, para que assim nós possamos caracterizar 

nossa pesquisa e compreender a escolha metodológica. 
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3.1.1. Instrumentação do Ensino de Matemática 

 

O cenário 

 

Os atores 

 

No curso de Licenciatura em Matemática na modalidade a distância da 

UFPA existiam/existem basicamente três tipos de participantes: o coordenador de 

disciplina, o tutor e os alunos. Porém, nas disciplinas “IEM” e “Estágio II”, devido às 

suas características específicas, houve a inclusão de mais um personagem, uma 

bolsista2 de pós-graduação da área da Educação Matemática. Esse fato ocorreu 

porque se tornava necessária a presença de alguém com experiência nessas 

disciplinas, seja no sentido teórico ou prático, o que era o caso da bolsista escolhida. 

O papel do coordenador de disciplina era exercido por um professor 

efetivo da UFPA da área de Matemática. Este professor tinha como atribuições 

escrever o livro-texto da disciplina3, preparar calendário e planejamento, coordenar o 

ambiente Teleduc, elaborar as avaliações e listas de atividades, orientar e coordenar 

o trabalho dos tutores, corrigir as provas e lançar conceitos. Em nosso caso, o 

coordenador não escreveu o livro-texto, mas selecionou as aulas a serem 

estudadas, elaborou erratas e organizou o planejamento de estudos das aulas. 

O papel do tutor dessa disciplina era exercido por um professor com 

formação em Licenciatura ou Bacharelado em Matemática, não necessariamente 

com vínculo com a UFPA. Suas atribuições eram orientar os alunos do curso nos 

finais de semana (em geral de quinze em quinze dias, nos pólos), passar as provas 

elaboradas pelo coordenador de disciplina, corrigir listas de atividades propostas aos 

alunos, bem como avaliar seminários e participações dos alunos em tutorias, 

escrever relatórios e fazer planilha de notas, disponibilizando-os no ambiente 

Teleduc. O tutor era/é o elo entre os alunos e o coordenador de disciplina e entre 

alunos e UFPA, o que lhe obriga a desenvolver outras atividades, tais como: fazer o 

intercâmbio de documentos entre a instituição e os alunos, fazer a entrega dos 

                                                
2
  A bolsista a qual estamos nos referindo é a autora desta dissertação, que foi convidada por parte da 

coordenação do curso para auxiliar no planejamento da disciplina, bem como atuar como tutora. 
3
  Embora escrever o livro seja uma atribuição do coordenador de disciplina, dentro do curso ainda não se 

tinha esta prática por ele ainda estar sendo estruturado. 
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livros-textos do curso, dar informes do curso, entre outros. Além disso, o tutor era o 

agente que procurava motivar os alunos a continuar o curso, buscando 

conhecer/compreender suas realidades. O coordenador de disciplina, bem como os 

tutores eram/são os formadores dentro do curso. 

Os alunos dessa disciplina eram, em sua maioria, professores em 

formação dos pólos Belém, Breves, Curuá, Limoeiro do Ajurú, Mocajuba e Santa 

Izabel do Pará. Muitos alunos não moravam no pólo, eles se destinavam a este local 

apenas nos finais de semana para participar das tutorias presenciais e/ou das 

avaliações presenciais. 

Em nossa experiência no papel de bolsista, elemento novo dentro do 

curso de Matemática da UFPA, tínhamos a responsabilidade de auxiliar o 

coordenador de disciplina em todas as suas atribuições. Nesse sentido, atuávamos 

na organização do calendário e planejamento, na organização do ambiente Teleduc, 

na elaboração das provas, listas e propostas de seminários e na correção das 

provas. Nossa carga horária dentro do curso eram vinte horas semanais e todas as 

nossas atividades eram supervisionadas pelo coordenador de disciplina. Além disso, 

atuávamos no papel de tutoria no pólo Breves. 

Dessa forma, nossa experiência nessa pesquisa se dava de três formas 

distintas, no papel de bolsista, atuando no planejamento junto ao professor 

coordenador das referidas disciplinas e da coordenação do curso; no papel de 

tutora, atuando com os professores em formação do pólo Breves; e no papel de 

pesquisadora. 

 

Materiais Didáticos 

 

O livro-texto da disciplina IEM 

 

O livro-texto da disciplina IEM era composto de três volumes. Os dois 

primeiros volumes tratavam do ensino da aritmética e da álgebra, enquanto que o 

terceiro tratava do ensino da geometria. Este livro-texto não foi elaborado pelo 

coordenador de disciplina da UFPA, ele foi cedido pelo CEDERJ através de parceria 

firmada entre estas duas instituições. 

Este livro-texto é dividido em aulas, como se fossem capítulos. Na 

apresentação de cada aula se expunha o tema a ser abordado, as metas e objetivos 
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a serem alcançados e os pré-requisitos para o estudo daquele tema. No final de 

cada aula (capítulo), existia uma conclusão, um resumo com as idéias principais do 

tema, uma proposta de auto-avaliação, uma atividade final em forma de desafio e as 

respostas das atividades. 

Em cada aula, os autores dos volumes do livro-texto sempre propunham 

reflexões sobre o ensino da Matemática, tais como, o uso da história da Matemática 

no ensino e a importância da utilização de jogos. Os recursos didáticos propostos 

pelo livro-texto exploravam conteúdos abordados nos ensinos fundamental e médio, 

em algumas aulas se apresentava como construir esses recursos, além de indicar 

lugares na internet nos quais os alunos pudessem encontrá-los. Os autores não se 

aprofundavam no saber matemático abordado, eles se referiam aos conteúdos 

explorados nas disciplinas anteriores e até mesmo nos livros didáticos. O foco 

principal do livro-texto era apresentar uma organização matemática ou didática para 

um determinado tema. 

Os livros-textos foram distribuídos aos alunos no início do semestre letivo, 

juntamente com o calendário e planejamento da disciplina. A partir do recebimento, 

os estudantes poderiam dar início à leitura ou ao estudo das aulas. 

 

Calendário e Planejamento 

 

O coordenador da disciplina foi escolhido pela coordenação do curso. A 

partir do momento em que ele recebeu a responsabilidade de coordenar a disciplina, 

seu primeiro passo foi analisar o livro-texto a ser adotado, a fim de preparar uma 

organização didática, selecionando as aulas a serem estudadas pelos estudantes e 

as atividades a serem desenvolvidas. Em seguida, ele elaborou o calendário e 

planejamento da disciplina. 

O calendário tinha como objetivo marcar as datas dos encontros 

presenciais e das avaliações da disciplina, no segundo semestre de 2006. O 

planejamento apresentava aos estudantes as aulas do livro-texto que deveriam ser 

estudadas semanalmente. 

Em média, os alunos deveriam estudar quatro aulas semanais. Os 

encontros presenciais (tutorias) ocorriam de quinze em quinze dias. E cada tutoria 

presencial tratava de, aproximadamente, oito aulas. Porém, nem sempre o 
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calendário e planejamento foram seguidos à risca, e isso aconteceu por motivos 

diversos que não vamos especificar. 

 

Orientações no Ambiente Teleduc 

 

O coordenador da disciplina designou um tutor para cada pólo e, 

juntamente com a bolsista, elaborou um guia com orientações para os tutores. Este 

guia inicial continha algumas orientações sobre o que destacar nas primeiras aulas 

do livro-texto e sobre que atividades desenvolver durante as tutorias. 

O guia, bem como as erratas do livro-texto, avisos e materiais de apoio 

complementares, estavam todos disponíveis em um ambiente virtual de 

aprendizagem denominado Teleduc. 

O Ambiente Teleduc é uma sala de aula virtual criada e disponibilizada 

pela Universidade de Campinas. A sala virtual foi criada com o objetivo de promover 

a interação entre professores e alunos em cursos a distância. No curso da disciplina, 

essa sala foi utilizada para promover a interação entre tutores e coordenador da 

disciplina e entre os próprios tutores. 

Nesta sala, além do coordenador disponibilizar materiais, ele tinha um 

correio interno exclusivo para a disciplina, ele poderia ter acesso aos relatórios e 

planilhas de notas dos tutores, através de seus portifólios. O ambiente ainda 

proporcionava um conhecimento do que ocorria em cada pólo, uma vez que os 

tutores trocavam informações sobre suas vitórias e dificuldades nas tutorias 

presenciais. 

 

As avaliações 

 

Uma das diretrizes do curso de Matemática na modalidade a distância era 

a realização de três avaliações por disciplina, cada avaliação tinha como pontuação 

máxima dez pontos. O estudante deveria obter como média aritmética a nota cinco 

para ser aprovado, de acordo com o regimento da UFPA. As avaliações eram iguais 

para todos os pólos e eram realizadas nos mesmos dias e horários. 
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Primeira Avaliação 

 

O coordenador da disciplina dividiu a primeira avaliação em duas partes: 

entrega de lista de atividades e prova presencial. A lista de atividades correspondia 

a 30% da pontuação e a prova presencial correspondia aos 70% restantes. A lista de 

atividades era composta por atividades selecionadas do livro-texto, as listas eram 

entregues ao tutor no dia da realização da prova presencial. O tutor, por sua vez, 

tinha a responsabilidade de corrigir estas listas, de acordo com as orientações do 

coordenador da disciplina. A primeira prova presencial era composta por quatro 

questões, as questões estavam sempre relacionadas a conhecimentos matemáticos 

e aos recursos e estratégias propostos pela obra em estudo. O tempo de realização 

da prova era de, no máximo, duas horas. 

 

Segunda Avaliação 

 

Após a primeira avaliação, os alunos solicitaram à coordenação da 

disciplina, uma mudança na dinâmica da disciplina. Os alunos gostariam de 

aprender, de forma prática, como utilizar os recursos didáticos propostos pela obra 

em estudo. Diante desta solicitação, o coordenador da disciplina mudou uma parte 

da segunda avaliação. Assim, ao invés de entregar as listas de atividades, os alunos 

deveriam apresentar as aulas do livro-texto em forma de seminários. Para a 

apresentação dos seminários, os alunos deveriam construir os recursos didáticos 

propostos na obra estudada. Os temas dos seminários eram os temas da prova 

presencial. Manteve-se a realização da prova presencial com quatro questões que 

correspondiam a 70% da pontuação. 

 

Terceira Avaliação 

 

A terceira avaliação da disciplina IEM teve um formato bem diferente das 

duas primeiras. As turmas foram divididas em equipes e para cada equipe foi 

sorteada uma aula do livro-texto. A partir do tema da aula e dos recursos propostos 

pela mesma, cada equipe tinha a responsabilidade de elaborar um plano de aula. No 

dia da última avaliação presencial, os alunos fizeram a entrega do plano e 
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apresentaram a aula para o tutor. Ao final de cada apresentação, era passado um 

pequeno teste para a turma toda, referente à aula apresentada. 

Os tutores ficaram com a responsabilidade de fazer toda a avaliação 

nesta última fase, mas sempre sob critérios do coordenador da disciplina que eram 

disponibilizados no ambiente Teleduc. Na contabilização dos pontos, o plano de aula 

e a apresentação da mesma correspondiam a 70%, enquanto que a somatória dos 

testes, que eram individuais, correspondiam aos 30% restantes. 

 

3.1.2 Estágio Supervisionado II 

 

A dinâmica da disciplina “Estágio II” ocorreu concomitantemente a 

dinâmica da disciplina “IEM”. O coordenador da disciplina e os tutores eram os 

mesmos de “IEM” e as tutorias eram nas mesmas datas, porém, a sua dinâmica era 

diferente, de certa forma, as duas disciplinas se complementavam no sentido de 

teoria e prática. 

 Esta disciplina tinha como ementa a observação, participação e regência 

em salas de aula do ensino fundamental. Mas, pelo fato de muitos dos estudantes já 

serem professores, ou seja, por eles serem professores em formação, a disciplina foi 

construída com um perfil diferente. 

Inicialmente o coordenador da disciplina, juntamente com o coordenador 

da disciplina “Prática II” (outra disciplina cursada no mesmo semestre letivo) 

elaboraram um guia didático para os estudantes. Esse guia continha as orientações 

de como seria a dinâmica da disciplina: fazer uma pesquisa sobre as necessidades 

matemáticas de uma turma do ensino fundamental (5ª a 8ª) em que ele não fosse o 

professor, no município onde morava; elaborar um projeto de intervenção com 

prática de minicurso ou oficina para esta turma, subsidiado pela pesquisa realizada e 

aportes teóricos educacionais; construir os recursos a serem utilizados durante as 

atividades e apresentá-los ao tutor; realizar o minicurso ou oficina e fazer relatório da 

experiência, socializando-a com o tutor e os colegas de turma. 

A nota da primeira avaliação correspondia à nota do projeto que foi 

corrigido em parceria com os tutores de educação; a nota da segunda avaliação 

correspondia à nota dada aos recursos apresentados ao tutor e à turma; e a nota da 

terceira avaliação correspondia ao relatório final. 
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Na disciplina “Estágio II”, o tutor participava ativamente das avaliações, 

adquirindo maiores responsabilidades e sempre sob os critérios avaliativos 

colocados pelo coordenador da disciplina, que tirava as dúvidas que iam surgindo 

nos tutores. Os tutores que residiam em Belém se reuniram para corrigir os projetos, 

uma vez que, por terem uma formação mais específica para Matemática, sentiam 

dificuldades. Mas o coordenador de disciplina, juntamente com a bolsista, ajudou os 

tutores através de orientações sobre como “proceder” nas tutorias e na realização 

das avaliações. 

Vale ressaltar que as tutorias eram os momentos de tirar dúvidas sobre as 

aulas estudadas pelos alunos, na disciplina “IEM”. E na disciplina “Estágio II” eles 

tinham que apresentar ao tutor as atividades solicitadas, tais como a pesquisa na 

escola, o esboço do projeto, os recursos e outras solicitações do planejamento, para 

que o tutor pudesse orientar as atividades seguintes. 

 

3.2  METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

 

3.2.1. Uma investigação qualitativa 

 

Foi no contexto anteriormente explicitado que surgiram nossas primeiras 

inquietações, pois foi a partir de nossa experiência no planejamento e tutoria das 

disciplinas “IEM” e “Estágio II” no pólo Breves que surgiu o interesse por essa 

investigação. 

As tutorias ocorriam nos finais de semana, em geral no sábado pela 

manhã e à tarde, e domingo de manhã. O local da tutoria, embora Breves possuísse 

um campus universitário da UFPA, era uma sala de aula da “E.E.F.M Elizete Fona 

Nunes”. A sala foi disponibilizada pela diretoria da escola, por intermédio do tutor de 

“Prática II”, que morava no município. As tutorias não ocorriam no campus, porque o 

mesmo se localizava muito distante do centro da cidade, o que dificultava o acesso 

dos alunos, que eram oriundos de outros dois municípios. 

Após as primeiras tutorias, começamos a levantar questões sobre as 

possíveis mudanças na prática docente dos professores em formação, a partir de 

suas experiências nas disciplinas “IEM” e “Estágio II”. Inicialmente, nós 
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pretendíamos identificar influências da obra matemática estudada na disciplina 

“IEM”, na preparação das aulas dos professores em formação no ensino presencial. 

Mas encontramos um problema metodológico para responder esta 

questão: nós não iniciamos o planejamento e as tutorias das disciplinas, com a 

nossa intenção de pesquisa. Na verdade, a nossa questão de pesquisa foi surgindo 

e se delineando de acordo com as nossas experiências nessas disciplinas. 

Por estarmos estudando/pesquisando a “Didática da Matemática”, em 

especial a “Transposição Didática”, nos preocupávamos com a mudança na prática 

docente dos professores em formação a partir de uma relação com o (novo) saber 

matemático. Após as primeiras reflexões sobre as tutorias e a realização da primeira 

avaliação de “IEM”, estruturamos nossa pesquisa, delineando nossos objetivos, 

quadro teórico e metodologia de investigação. 

Estruturado o nosso projeto de pesquisa, procuramos os meios/caminhos 

pelos quais poderíamos respondê-la. A metodologia de investigação adotada em 

nossa pesquisa foi a investigação qualitativa, segundo Bogdan & Biklen (1994). 

A escolha pela investigação qualitativa se deu porque tínhamos um 

contato direto com a situação estudada e os sujeitos investigados. Nós estávamos 

inseridos no contexto do curso, fazendo parte da dinâmica das disciplinas em seus 

planejamentos e tutorias. Os dados eram descritivos e buscávamos retratar as 

perspectivas dos participantes da pesquisa. 

A fim de caracterizar nossa investigação como qualitativa, buscamos em 

Bogdan & Biklen (1994) as cinco características básicas desse tipo de investigação. 

A primeira característica se refere à fonte de dados, pois na investigação 

qualitativa a fonte direta dos dados é o ambiente natural, constituindo o investigador 

o instrumento principal (BOGDAN & BIKLEN, 1994, p. 47). O ambiente no qual 

estávamos inseridos era o curso de Licenciatura em Matemática na modalidade a 

distância, mais especificamente no planejamento e tutorias das disciplinas “IEM” e 

“Estágio II”. As tutorias presenciais na turma do pólo Breves nos permitiam um 

contato estreito com os professores em formação, além disso, nossa atuação no 

planejamento de disciplinas na UFPA nos permitia um contato mais próximo com 

outros formadores. Isso nos permitiu identificar as circunstâncias particulares que 

são essenciais para que possamos entender o nosso objeto de investigação. 

A segunda característica se refere aos dados que são 

predominantemente descritivos (BOGDAN & BIKLEN, 1994, p. 48). Os dados de 
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nossa pesquisa são constituídos de extratos de relatórios de tutorias, materiais 

didáticos das disciplinas, descrições de aulas observadas e transcrições de 

entrevistas realizadas. Todos os dados coletados foram considerados importantes. 

A terceira característica nos diz que os investigadores qualitativos 

interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou 

produtos (BOGDAN & BIKLEN, 1994, p. 49). Nós nos preocupamos em descrever 

toda a dinâmica das disciplinas “IEM” e “Estágio II”, buscando destacar as 

perspectivas dos participantes, bem como os indícios de mudança que eles 

apresentavam no decorrer do processo. Ao buscarmos estabelecer relações entre 

as práticas vivenciadas no curso e as (novas) práticas adotadas nas salas de aula 

do ensino presencial, nós nos preocupávamos em entrelaçar experiências, 

perspectivas e práticas dos sujeitos investigados. 

A quarta característica se refere à análise dos dados, uma vez que os 

investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva 

(BOGDAN & BIKLEN, 1994, p. 50). Por estarmos em um processo de construção da 

pesquisa e da própria metodologia, as hipóteses foram construídas de acordo com 

as experiências vivenciadas no curso, quando estávamos inseridos no planejamento 

e tutorias das disciplinas “IEM” e “Estágio II”. 

A quinta e última característica se refere ao significado que os sujeitos 

dão às coisas, o significado é de importância vital na abordagem qualitativa 

(BOGDAN & BIKLEN, 1994, p. 50). Essa é uma das principais características de 

nossa pesquisa, a busca do significado que os formadores e os professores em 

formação dão às práticas adotadas no ensino a distância. 

Podemos concluir, a partir dessas cinco características propostas por 

Bogdan & Biklen (1994), que nossa investigação é essencialmente qualitativa. 

 

3.2.2. Caracterização da pesquisa, coleta de dados e a escolha dos 

professores em formação. 

 

Uma Abordagem Etnográfica 

 

A fim de caracterizar mais especificamente a nossa metodologia de 

investigação, destacaremos o tipo de abordagem que adotamos: a abordagem 
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etnográfica. Segundo Wilson, (1977, apud LÜDKE & ANDRÉ, 1986) a abordagem 

etnográfica fundamenta-se nas hipóteses de que o comportamento humano é 

influenciado significativamente pelo contexto em que está inserido e de que é quase 

impossível entendê-lo sem tentar entender o quadro referencial dentro do qual os 

indivíduos interpretam seus pensamentos, sentimentos e ações. 

Além disso, identificamos que atuávamos sob os critérios utilizados na 

abordagem etnográfica, uma vez que o nosso problema de pesquisa foi 

redescoberto em campo; nós realizamos a maior parte do trabalho de campo 

pessoalmente; o nosso trabalho de campo durou dois semestres letivos; 

combinamos vários métodos de coleta e os nossos dados são basicamente 

primários. 

 

O Método 

 

Nesse sentido, iremos destacar o método que foi adotado em função do 

tipo de problema que nos propúnhamos estudar, ou seja, o caminho pelo qual 

buscamos atingir nossos objetivos. O nosso método foi construído por etapas, que 

iremos apresentar como momentos. 

O primeiro momento da pesquisa, nós podemos denominar como 

momento exploratório. Estávamos inseridos no curso, mais especificamente na 

dinâmica das disciplinas “IEM” e “Estágio II” e, a partir de nossas primeiras 

experiências, selecionamos e definimos as questões a serem respondidas. Nós 

estávamos inseridos no campo de pesquisa e procurávamos mais conhecimentos 

sobre o problema de pesquisa, para que pudéssemos destacar os aspectos mais 

relevantes para investigação. 

Os dados coletados nesse período foram os materiais didáticos das 

disciplinas e os de relatórios de tutoria. Esses relatórios continham, além da 

descrição da tutoria, observações sobre as perspectivas dos professores em 

formação, inclusive com algumas fala deles. Cada relatório correspondia a um 

encontro presencial de um final de semana completo. Cada relatório continha o 

objetivo de tutoria, o número de alunos que compareceram, o que pôde ser 

realizado, a descrição das atividades desenvolvidas em cada um dos horários e 

avaliação do encontro. Nós utilizávamos um único relatório para as duas disciplinas. 
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O conteúdo do relatório se construía a partir de nossas anotações 

realizadas durante as tutorias, assim, registrávamos todos os fatos que pudessem 

contribuir com nossa pesquisa. O momento exploratório ocorreu no período de 

setembro a dezembro de 2006, dentro do período de realização das duas 

disciplinas, foi um momento importante que contribuiu para a realização de nossas 

escolhas teóricas e metodológicas. Foi um total de seis tutorias presenciais e, 

portanto, seis relatórios de tutoria. 

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2007, iniciamos o planejamento da 

disciplina de “Estágio Supervisionado III”, que se desenvolveu no período de março 

a junho de 2007. Nós continuávamos no planejamento da disciplina “Estágio” e 

também com as tutorias no pólo Breves, ou seja, continuávamos em contato com os 

professores em formação investigados. Mas, embora estivéssemos inseridos nesse 

contexto, não utilizamos sistematicamente os dados coletados nesse período nas 

nossas análises. 

Além disso, o número de tutorias diminuiu devido estarmos trabalhando 

somente com “Estágio” e os professores em formação, por sua vez, ainda cursavam 

“Álgebra I” (Teoria dos Números) e “Prática III”, o que encurtava o tempo dos nossos 

encontros. 

Após a segunda tutoria de “Estágio III”, nós percebemos que os dados 

coletados durante o planejamento e as tutorias não seriam suficientes para 

responder nossa questão de pesquisa, ou seja, não eram suficientes os relatórios de 

tutoria, os materiais didáticos e as avaliações. Podemos dizer que esse foi um 

momento de decisão na pesquisa, pois tínhamos que decidir que caminho seguir. O 

que fazer a partir de então? 

Foi quando, a partir de uma análise exploratória do material até então 

coletado, organizamos a segunda fase de nossa coleta de dados (a observação das 

aulas dos professores em formação nos municípios onde eles moravam). 

Na análise exploratória que fizemos, identificamos indícios de mudanças 

de prática docente desses professores. A escolha pela observação nas salas de 

aula se deu porque pretendíamos identificar essas possíveis mudanças de prática, 

uma vez que eles apresentavam mudanças de pensamentos e atitudes nas tutorias 

presenciais. 

Definido o novo tipo de coleta de dados, apoiados por Wilson (1977, apud 

LÜDKE & ANDRÉ, 1986, p. 16) que afirma que os tipos de coleta de dados podem 
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mudar durante a investigação, pois as informações e as teorias emergentes devem 

ser usadas para dirigir a subseqüente coleta de dados, nós partimos para a escolha 

dos sujeitos a serem investigados. Vale ressaltar que durante o momento 

exploratório nós investigávamos todos os alunos (dezesseis professores em 

formação) do pólo Breves. Porém, na segunda etapa, a partir da decisão dessa nova 

coleta de dados nós limitamos o número de sujeitos investigados, pela 

impossibilidade de fazer observações nas salas de aula de todos. 

 

A escolha dos sujeitos investigados – os professores em formação 

 

Apresentamos a proposta da pesquisa para todos os alunos do pólo 

Breves durante uma tutoria de “Estágio III”. Vale ressaltar que a turma do pólo 

Breves era formada por alunos oriundos de dois outros municípios, Bagre e 

Curralinho, municípios situados na Ilha do Marajó, no estado do Pará. Fizemos o 

convite para que eles participassem da nossa pesquisa e apresentamos os critérios 

para que eles se tornassem participantes. 

O primeiro critério para a escolha dos sujeitos estava relacionado às 

séries em que atuavam como professores. Nós pretendíamos analisar somente 

professores que lecionassem Matemática exclusivamente no ensino fundamental (5ª 

a 8ª série). Nós optamos por analisar praxeologias matemáticas desse nível de 

ensino porque o curso era de formação de professores de matemática e os mesmos 

não atuavam como professores do ensino médio. 

Estabelecido esse critério, dos dezesseis professores, restaram apenas 

seis, porque dentre os demais alguns atuavam apenas com turmas do segmento das 

séries iniciais e outros atuavam com turmas de 1ª a 4ª série em um turno e de 5ª a 

8ª série em outro. 

A partir da escolha dos seis professores, estabelecemos um segundo 

critério de seleção: a vontade de participar da pesquisa. Esse critério era 

fundamental para nossa pesquisa, uma vez que não pretendíamos fazer observação 

de aulas de professores que não concordassem em colaborar com a pesquisa. Dos 

seis professores restantes, restaram cinco que se mostraram totalmente receptivos e 

dispostos a colaborar, facilitando a nossa entrada na escola onde atuavam e 

inclusive nosso acesso ao município onde moravam e trabalhavam. 
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Os professores em formação moravam todos no mesmo município, 

Bagre, e trabalhavam na mesma escola, a “Escola Julião Bertolo de Castro”. Além 

disso, eles eram os únicos professores de Matemática desse município, ou seja, o 

ensino de Matemática de 5ª a 8ª série desse município era de inteira 

responsabilidade deles e, indiretamente, do curso da UFPA. 

Após a escolha dos professores em formação a serem investigados, nós 

começamos o planejamento de observação das aulas na referida escola. 

Inicialmente estabelecemos período de tempo de observação, que foi de uma 

semana. A escolha por uma semana de observação se deu porque acreditamos que 

nesse período de tempo o professor tem a oportunidade de trabalhar uma temática 

completa. O período definido foi de 21 a 25 de maio de 2007, esse período foi 

decidido em comum acordo com os professores em formação, que afirmaram ser o 

melhor período para eles também. 

Alguns dos professores investigados levaram para a tutoria anterior a 

viagem ao município de Bagre, os seus horários de aulas, indicando as turmas em 

que atuavam. A partir dessas informações, nós tentamos organizar nossos horários 

de observação de tal forma que pudéssemos observar pelo menos uma turma de 

cada série e todos os cinco professores. Mas vale ressaltar que a organização do 

esquema de observação foi decidida somente em Bagre, na escola onde faríamos 

as observações e juntamente com a diretora, porque ela tinha um quadro com todos 

os horários, o que facilitava a montagem da nossa escala. 

A escala de observações foi a seguinte: 

 

professor João – 7ª e 8ª séries; 

professor Lucas – 6ª série; 

professora Madalena – 7ª série; 

professora Maria – 5ª e 6ª; 

professora Tereza – 5ª série. 

 

As turmas eram de horários diversos, manhã, tarde, noite e intermediário, 

o que nos permitiu acompanhar a dinâmica desses professores o dia inteiro no 

período de uma semana. Cada turma tinha seis aulas de Matemática semanais, 

sendo que estas eram agrupadas de duas em duas e distribuídas em três dias da 

semana. 
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Preparação para observação no município de Bagre 

 

Definida a escala, demos início à fase de preparação do observador que 

segundo Fiorentini & Lorenzato (2006, p. 108) possibilita ao observador aprender a 

concentrar a sua atenção durante a observação participante, separar os detalhes 

importantes dos triviais e fazer anotações organizadas. Nessa fase fizemos estudos 

sobre a investigação qualitativa nos autores Bogdan & Biklen (1994), Lüdke & André 

(1986) e Fiorentini & Lorenzato (2006). Segundo esses autores a observação pode 

provocar alteração nos comportamentos dos observados, mas também pode 

possibilitar um contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno 

pesquisado. 

Além disso, a abordagem etnográfica é uma estratégia que envolve não 

só a observação direta, mas todo um conjunto de técnicas metodológicas (incluindo 

entrevistas, consulta a materiais etc.), pressupondo um grande envolvimento do 

pesquisador com a situação estudada (FIORENTINI & LORENZATO, 2006, p. 108). 

Nesse sentido, além da observação das aulas, fizemos entrevistas semi-

estruturadas com os professores em formação antes de cada aula observada, 

anotações de campo durante as aulas que denominaremos como diário de bordo e 

fizemos extratos dos planos de aula deles e dos livros adotados como referências 

das aulas. 

Nessa fase da pesquisa, definimos como quadro teórico a Teoria 

Antropológica do Didático. Foi a partir da compreensão do termo praxeologia 

proposto por Chevallard (1999) que estruturamos as entrevistas e norteamos as 

nossas observações em sala de aula, focalizando a práxis do professor. 

Nas entrevistas realizadas ao início de cada aula pretendíamos identificar 

a intencionalidade dos professores sobre as atividades (tarefas) que iriam 

desenvolver na aula. Durante as observações nós acompanhamos a praxeologia 

empregada por estes professores. As observações das aulas foram auxiliadas com a 

gravação de áudio de alguns momentos das aulas, as entrevistas também foram 

gravadas e algumas entrevistas foram realizadas sem serem planejadas, eram 

entrevistas não estruturadas que surgiam da espontaneidade dos professores. 

Alguns trechos das aulas e as entrevistas foram transcritas, na transcrição do áudio 

das aulas foram feitos comentários sobre determinadas situações que estavam no 

diário de bordo. 
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3.2.3. A experiência enriquecedora da pesquisa de campo 

 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa do tipo etnográfica, destacamos 

uma seção para descrever os caminhos que possibilitaram a coleta de dados dessa 

fase da pesquisa. Além disso, pretendemos destacar as condições de vida e 

trabalho desses professores em formação porque não queremos negar a influência 

dessas forças contextuais tanto em suas vidas de discentes como de docentes. 

Começaremos descrevendo os meandros da viagem e em seguida as condições do 

local de pesquisa. 

 

As viagens pelos rios do Pará 

 

O município de Breves pertence à mesoregião de Marajó e à microrregião 

Furos de Breves. É o município que registra o maior número de habitantes no 

Marajó, cerca de 85 mil pessoas. Os meios de transporte utilizados para se viajar de 

Belém a Breves são vias aérea e fluvial. As passagens disponibilizadas ao tutores 

do curso que moravam em Belém eram via fluvial. Durante a realização das 

disciplinas “IEM” e “Estágio II”, as viagens ocorriam quinzenalmente, aos finais de 

semana. Em períodos de avaliação, às vezes, se tornava necessário fazer três 

viagens no mês. 

A viagem Belém-Breves era realizada sempre às sextas-feiras, o barco 

partia de um porto localizado próximo ao campus da UFPA de Belém às 19h, e 

chegava a Breves por volta das 06h, 07h, 08h e até 10h da manhã de sábado, 

dependendo do barco e da maré do rio. 

No pólo Breves, naquele período, estudavam dezesseis alunos que 

também não moravam no município. Eles eram oriundos de dois outros municípios 

da região marajoara, eram os municípios de Bagre e Curralinho. 

A nossa pesquisa de campo era no município de Bagre. A viagem de 

Bagre para Breves era via fluvial e tinha duração de quatro horas em barcos de 

pequeno porte. O barco partia sempre às 02h da manhã de sábado e chegava a seu 

destino, geralmente, às 06h. A volta só podia ser realizada na segunda ao meio-dia, 

uma vez que não havia viagem de Breves para Bagre aos domingos. 
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A viagem de Belém-Bagre era mais complicada, uma vez que só tinha 

viagem com este destino em dois dias da semana e realizada por apenas duas 

embarcações de madeira. Na data marcada para nossa partida, não havia viagem 

direta com destino a Bagre, o que tornou a nossa viagem mais cansativa. Partimos 

de um porto localizado em Belém próximo a UFPA no dia 21/05/07 (segunda-feira) 

às 19h, em um barco de ferro que ia para Breves. Ficara combinado com o 

comandante da embarcação, de que ele diminuísse a velocidade do barco quando 

chegasse a um determinado trecho da viagem, conforme orientações dos 

professores em formação. Às 06h da manhã o barco passou por esse trecho, 

denominado pelas pessoas da região como “trecho das Araras” e lá estava o 

professor Lucas nos aguardando em um barco que foi cedido pela prefeitura do 

município M a pedido dos cinco professores. O relato desse fato vem a destacar o 

interesse desses sujeitos em contribuir com nossa pesquisa. 

A viagem de volta não foi direto para Belém, uma vez que nós tínhamos 

tutoria presencial em Breves no final de semana. Portanto, partimos de Bagre às 02h 

da madrugada de sábado juntamente com os cinco professores, chegando ao porto 

às 06h e às 08h já se iniciava mais uma tutoria de “Estágio III”. 

Os alunos dessa turma geralmente estavam muito cansados no primeiro 

horário de tutoria (sábado de manhã), mas não se deixavam levar pelo cansaço, 

comparecendo, estudando e participando das atividades propostas. O que nos 

mostra o interesse desses professores em estudar, vencendo todas as dificuldades 

que iam surgindo no decorrer da caminhada. 

 

As condições de trabalho dos sujeitos pesquisados 

 

A nossa chegada na escola foi às 07h da manhã e nos encaminhamos 

diretamente para a Escola para confirmar o horário dos professores, a fim de 

programar os seus horários de observação. 

A “Escola Julião Bertolo de Castro”, localizada em Bagre, é a única escola 

de ensino fundamental de 5ª a 8ª e ensino médio do município. Essa escola é do 

Estado, mas devido ao processo de municipalização do ensino fundamental, parte 

de seu espaço físico foi cedido para o ensino fundamental (1ª a 8ª). Essa é uma 

questão que queremos destacar porque se remete diretamente às condições de 

trabalho desses professores. Em uma conversa informal com a diretora do ensino 
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fundamental, ela nos relatou que não há uma reforma na escola porque existe um 

impasse entre estado e município, o que impede que aconteçam melhorias na infra-

estrutura da mesma. 

As condições de trabalho desses professores não eram adequadas para 

um trabalho docente: as salas de aula são lotadas com até cinqüenta alunos; devido 

ser a única escola de ensino fundamental (5ª a 8ª) e ensino médio, ainda se mantém 

o horário intermediário (11h às 15h) na escola; não existe ventilação e nem 

iluminação adequada nas salas; no período de chuvas os ventiladores e lâmpadas 

queimam devido às goteiras existentes nas salas; o quadro é de giz; algumas 

carteiras são quebradas e às vezes faltam carteiras. 

Mas o que mais nos chamou a atenção e nos incomodou foi o mau cheiro 

advindo das fossas existentes na escola. Essa situação nós consideramos 

gravíssima, pois, por baixo da área de grama da escola existiam fossas, o que 

produzia um mau cheiro terrível não somente no pátio da escola, mas também 

dentro das salas de aula. Esse mau cheiro ora era mais fraco ora era mais forte, 

mas era constante em todos os horários. 

As condições de trabalho desses professores nos mostram o descaso 

existente com a educação deste município, os professores, funcionários e alunos já 

se acostumaram com esta situação, acreditando que se não existem condições 

melhores, deve-se aceitar esta mesma. As questões relacionadas à infra-estrutura 

da escola não são discutidas durante as aulas, pelo menos em todas que 

observamos o máximo que ouvimos falar foi que o mau cheiro estava muito forte e 

nada mais. 

Vale ressaltar que, apesar de não haverem no município planos de 

construir uma nova escola e o impasse entre prefeitura e governo do estado 

continuar, existiam algumas tentativas de melhorias, tais como, o convênio com a 

UFPA para a formação desses professores na modalidade a distância; o fato de 

somente professores de matemática que estão em formação ministrarem as aulas 

de matemática; e a dispensa desses professores das reuniões pedagógicas nos 

sábados devido ao seu compromisso com as tutorias presenciais; além de eventuais 

patrocínios de passagens para as viagens. 

Essa contextualização se faz necessária porque é neste cenário que se 

encontram os professores em formação, com uma carga-horária de duzentas horas 

mensais e em condições de trabalho inadequadas. Não queremos dizer que esses 
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fatores justificam ou não certas atitudes em sala de aula, mas destacamos a vontade 

desses professores em aprender, uma vez que apesar das condições explicitadas 

anteriormente, eles ainda viajam todos os finais de semana para estudar, formando 

um grupo de estudantes dedicados ao curso apesar de todas as dificuldades. 

 

A dinâmica das observações 

 

Nós observamos sete turmas diferentes e acompanhamos pelo menos 

uma turma de cada professor. Dessa forma, observamos uma turma de cada série e 

os cinco professores. Antes de cada observação nós realizávamos uma pequena 

entrevista com o professor sobre o tema e as atividades que seriam desenvolvidas 

na aula. Nos intervalos entre as aulas, alguns professores manifestaram interesse 

em falar sobre as dificuldades que sentiam, o que foi muito proveitoso para nossa 

pesquisa, uma vez que eram entrevistas não estruturadas. 

Nessa entrevista nós buscávamos identificar a intencionalidade do 

professor em relação à praxeologia adotada. Todas as entrevistas foram gravadas 

com o auxílio de um gravador de áudio e em seguida transcritas. As transcrições 

foram divididas por dias de observação em uma determinada turma, de um 

determinado professor. 

 

3.2.4. A entrevista com os formadores e a estruturação das análises 

 

Após o período de observações nas salas de aula dos professores em 

formação, demos início à organização dos dados até então coletados. Tínhamos por 

um lado, os materiais didáticos das disciplinas “IEM”e “Estágio II” e os relatórios de 

tutorias; e por outro lado tínhamos as entrevistas, os planos de aula e as 

observações das salas de aula dos professores em formação.  

Percebemos, a partir dessa organização do material coletado, que 

necessitávamos fazer mais uma coleta, a fim de podermos fazer uma triangulação 

dos dados. A nova coleta deveria estar relacionada à perspectiva dos formadores do 

curso (tutores e/ou coordenadores de disciplina), uma vez que alguns desses 

formadores apresentavam, em conversas informais, mudanças de concepções sobre 

suas práticas docentes no ensino presencial a partir de suas experiências na EAD. 
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A nova coleta de dados foi realizada dentro da UFPA em Belém em 

setembro de 2007. O instrumento de coleta de dados foi a entrevista semi-

estruturada. Escolhemos dois formadores a serem investigados, aos quais 

denominaremos como Formador A e Formador B. A escolha desses dois sujeitos se 

devia ao fato de que eles, durante as reuniões do curso e conversas sobre as 

disciplinas, afirmavam ter mudado seu olhar sobre o ensino da Matemática em 

cursos presenciais e a distância. 

Os dois formadores foram tutores das disciplinas “IEM” e “Estágio II”, 

embora o Formador A tivesse que abandonar as duas disciplinas após a realização 

da primeira avaliação, devido à sua falta de tempo para dedicar-se a esta atividade. 

Porém, não fizemos perguntas a eles referentes às disciplinas, uma vez que este 

não foi um critério de escolha dos sujeitos.  

Com as entrevistas semi-estruturadas nós pretendíamos identificar as 

mudanças na prática docente dos formadores e não as perspectivas deles em 

relação aos alunos dessas duas disciplinas. Realizamos duas entrevistas semi-

estruturadas que foram gravadas e em seguida transcritas. 

Entretanto, durante a análise dos dados coletados, nós optamos por não 

classificar nossos resultados em categorias, uma vez que o processo de 

transposição de praxeologias estava presente em todas as mudanças de prática 

docentes manifestadas pelos sujeitos investigados. Nesse sentido, nossas análises 

são apresentadas em torno de um único eixo, a transposição de praxeologias, no 

qual há uma divisão entre as mudanças desencadeadas pelas disciplinas de 

“Instrumentação do Ensino de Matemática” e “Estágio II”, e as mudanças 

desencadeadas pelas práticas instituídas pelo curso de Licenciatura em Matemática 

na modalidade a distância.  
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CAPÍTULO 4 

A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NOS PROCESSOS DE TRANSPOSIÇÃO 

 

 

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

4.1.1. Sobre os processos de transposição 

 

No capítulo teórico nós apresentamos um estudo sobre os processos de 

transposição de praxeologias. Durante nossas análises nós identificamos que houve 

um processo de mudança de prática docente dos professores em formação e 

formadores, a partir da experiência vivida no curso de Licenciatura em Matemática 

na modalidade a distância da UFPA. Diante deste contexto, antes de iniciarmos 

nossas análises, apresentaremos algumas considerações sobre os processos de 

transposição, incluindo a transposição didática. 

A noção de transposição didática proposta por Chevallard (1991) está 

relacionada às transformações do saber, de sua origem até a chegada nas escolas, 

ou seja, nos processos de adaptação deste saber. Por outro lado, nós temos uma 

relação que o professor estabelece com este saber. Quando nos referimos à relação 

entre professor e saber, nos referimos à epistemologia do professor. Sobre a 

epistemologia do professor, Pais nos diz que: 

 

(...) entendemos a epistemologia do professor como sendo as concepções 
referentes à disciplina com que trabalha esse professor, oriundas do plano 
estrito de sua compreensão e que conduzem uma parte essencial de sua 
postura pedagógica, em relação ao entendimento dos conceitos ensinados 
aos alunos. (...) Quando se analisa a epistemologia do professor surgem 
crenças enrijecidas pelo tempo, que podem gerar uma visão puramente 
pessoal sobre a ciência ensinada. (2001, p. 34, grifos nossos) 

 

As concepções do professor sobre o saber que, por sua vez, está 

condicionado à sua compreensão, orientam uma parte de suas práticas adotadas 

em sala de aula. Nesse sentido, a relação entre professor e saber influencia 

diretamente em sua prática por que: 

 

A utilidade do saber permite ao sujeito um referencial de análise capaz de 
lhe proporcionar um olhar mais amplo e indagador. É exatamente essa 
possibilidade de transformação que permite uma espécie de transposição 
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interna do saber sobre o seu próprio campo epistemológico. Em suma, 
quando o sujeito passa a ter um relativo domínio sobre um determinado 
saber, torna-se possível desencadear uma práxis transformadora e também 
geradora de novos saberes. (PAIS, 1999, p. 15-16) 

 

Mas o desencadeamento de uma nova práxis não se dá somente a partir 

de uma nova relação do sujeito com o saber, uma vez que o sujeito, dentro de uma 

instituição, estabelece uma relação com novas praxeologias. As praxeologias são 

produzidas ou reproduzidas dentro das instituições, mais especificamente das 

instituições didáticas. Assim como o saber, que sofre transformações que começam 

na noosfera, as praxeologias passam por mudanças adaptativas quando 

“importadas” de uma instituição para outra. O trabalho de transformação de um 

saber acadêmico em um saber ensinado é uma transposição didática, enquanto que 

o trabalho de adaptação, modificação e transformação de uma praxeologia é uma 

transposição de praxeologia. 

 

Los procesos de transposición institucional exceden sin ninguna duda la 
transposición didáctica propiamente dicha; pero ya indiqué hasta qué punto 
toda transposición institucional tiende actualmente a articularse en una 
transposición didáctica, que es uno de sus momentos cruciales. Los 
procesos transpositivos – didácticos y más generalmente institucionales – 
son, tal como se imagina, el resorte esencial de la vida de los saberes, de 
su diseminación y su funcionalidad adecuadas (CHEVALLARD, 1991, p. 
158-159). 

 

A construção de uma praxeologia está intrinsecamente ligada a um 

determinado saber, portanto, a transposição didática e a transposição de 

praxeologias fazem parte de um mesmo processo, pois novos saberes geram novas 

praxeologias, assim como novas praxeologias geram novos saberes. 

Quando Chevallard (1999) se refere à transposição de praxeologias, ele 

afirma que este processo ocorre de uma instituição para outra, denominando-o como 

um processo de transposição institucional. Porém, em nossas análises nós 

percebemos que o trabalho de adaptação de uma praxeologia não ocorre somente 

de uma instituição para outra; esse trabalho, ou melhor, essa transposição de 

praxeologias pode ocorrer dentro de uma mesma instituição, como veremos no 

decorrer deste capítulo. 

Os cinco sujeitos de nossa pesquisa, que são os professores em 

formação, exercem sua prática docente em turmas do ensino presencial na “Escola 

Julião Bertolo de Castro” e são discentes do curso de Matemática na modalidade a 
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distância da UFPA. Os outros dois sujeitos são formadores no referido curso da 

UFPA, mas foram “formados” e atuam em cursos na modalidade de ensino 

presencial dessa mesma instituição. A referida escola é uma escola municipal de 

ensino fundamental que oferece um ensino presencial seriado, e a UFPA é uma 

instituição de ensino superior que oferece cursos de graduação em Licenciatura em 

Matemática nas modalidades de ensino presencial e a distância.  

Durante o processo de formação de professores de matemática na 

modalidade a distância da UFPA, esses sujeitos – professores em formação e 

formadores – tiveram a oportunidade de estabelecer uma nova relação com o saber 

– escolar e acadêmico – que é ensinado em suas salas de aula do ensino 

presencial. Mas, além de uma nova relação com o saber, o curso da UFPA propiciou 

uma relação com um novo tipo de praxeologias, uma vez que a modalidade de 

ensino é a educação a distância, na qual professor e aluno desempenham papéis 

diferentes dos quais realizam no ensino presencial. 

No curso, nós vivenciamos o papel de formador, uma vez que éramos 

tutores das disciplinas “Instrumentação do Ensino de Matemática” e “Estágio 

Supervisionado II”. Além disso, trabalhávamos no planejamento das referidas 

disciplinas juntamente com o coordenador de disciplina, o que nos oportunizou ter 

contato com os professores em formação e com os formadores. 

O contato com os professores em formação se dava durante as tutorias 

presenciais realizadas nos finais de semana e o contato com os formadores era feito 

por meio de reuniões do curso e conversas informais na UFPA. Durante as reuniões 

e conversas, nós identificamos nesses formadores uma mudança de concepções 

acerca do ensino presencial a partir de suas experiências no curso na modalidade a 

distância. Essa mudança era compartilhada por nós, uma vez que estávamos 

inseridos no processo. 

 

4.1.2. O processo de mudança evidenciado durante as disciplinas 

“Instrumentação do Ensino de Matemática” e “Estágio Supervisionado 

II”  

 

O nosso primeiro contato com os professores em formação foi durante a 

realização das disciplinas “Instrumentação do Ensino de Matemática” (“IEM”) e 
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“Estágio II”. Durante nossas tutorias da disciplina “IEM”, ao abordarmos temas que 

eram ensinados no ensino fundamental, nós buscávamos identificar as técnicas 

utilizadas pelos professores em formação em suas salas de aula. Esses professores 

eram convidados a ir ao quadro apresentar “como” eles ensinavam os conteúdos 

abordados pelo livro-texto da disciplina “IEM”. Em seguida, nós buscávamos as 

justificativas dessas técnicas, como podemos identificar no relatório da última tutoria: 

 

Eu fiz muitos porquês e isso desconcertava um pouco os alunos, fiz a 
simulação de que era uma aluna e que estava com dúvidas, então eles 
explicavam e eu perguntava por quê? Busquei fazer com que eles 
relacionassem o que estavam estudando com o que ensinavam em sala de 
aula. Eles falaram: eu ensino assim e não sabia por que ensinava dessa 
maneira, olha as dúvidas que passam na cabeça dos meus alunos... 
Falamos sobre o ensino da Matemática no ensino fundamental e sobre a 
prática deles, eles mesmos disseram que já não seriam os mesmos após 
esta tutoria. Fiquei muito feliz com isso, pois a mudança ou aprimoramento 
da prática docente deles é o objetivo principal da disciplina (RELATÓRIO 
DE TUTORIA, primeira tutoria, grifo nosso). 

 

Essa dinâmica propiciou aos professores em formação o estabelecimento 

de uma nova relação com o saber, uma vez que propúnhamos uma discussão sobre 

o saber escolar à luz do saber proposto pela academia: 

 

(...) a Aula 21 foi apresentada pelos alunos João e Lucas; no final da aula 
eu passei a questão que mais causou alvoroço entre os alunos, a dedução 
da fórmula da área do trapézio através da decomposição do mesmo em 
triângulos e paralelogramos. Os alunos reclamaram que a aula havia 
deixado dúvidas, embora a equipe tivesse apresentado bem a composição 
e decomposição de figuras com o auxílio do geoplano, pentaminós e 
tangram. Após esta questão eu fui resolvê-la no quadro para eles, a fim de 
que eles percebessem que aquilo havia sido tratado e que eles deveriam 
saber as fórmulas das áreas por três motivos: é assunto do ensino 
fundamental; eles já estudaram a disciplina de geometria básica; e a equipe 
havia tratado da composição e decomposição com o auxílio do material 
concreto (RELATÓRIO DE TUTORIA, quinta tutoria). 

 

Além disso, eles puderam estabelecer uma relação com novos saberes e 

com novas praxeologias didáticas: 

 

Acredito que esta forma de avaliar foi muito proveitosa para os alunos, que 
aprenderam novos recursos, pesquisaram mais a fundo conteúdos que já 
trabalhavam e até mesmo aprenderam novos conteúdos, como por 
exemplo, os poliedros que raramente eles trabalham nas escolas. Foi uma 
oportunidade de saberem os “porquês” e se colocarem no lugar dos seus 
alunos. (...) Os alunos de Breves são alunos com grande interesse e 
potencial, acredito que a disciplina contribuiu muito na prática docente 
deles, pois pude perceber o interesse e o entusiasmo quando eram 
apresentados materiais que eles desconheciam e quando se descobriam 
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alguns “porquês”. (...) Os alunos pensavam que a disciplina ia lhes dizer 
como ensinar Matemática, mas se depararam com uma proposta bem 
diferente que não vinha somente com jogos, mas com muito conteúdo 
também (...). Ao final eles avaliaram a proposta da disciplina como muito 
boa, pois além de entender muitos “porquês”, lhes permitiu reflexões sobre 
o ensino, fez com que eles se colocassem no lugar das crianças e lhes 
estimulou a pesquisar e estudar sempre. (RELATÓRIO DE TUTORIA, 
quinta tutoria, grifo nossos) 

 

Nós identificamos os primeiros sinais de mudança de prática docente 

desses professores na realização de uma atividade proposta pela disciplina “Estágio 

II”. Nessa disciplina, os professores em formação deveriam elaborar um minicurso 

ou oficina para alunos do ensino fundamental, a partir de uma pesquisa sobre as 

necessidades matemáticas desses alunos. Nesse momento, eles tiveram a 

oportunidade de construir uma praxeologia matemática e didática, que foi 

socializada com todos na última tutoria presencial e destacada no relatório de 

tutoria: 

 
A aluna Tereza falou do fato de seus alunos se surpreenderem com uma 
outra visão da Matemática, uma maneira de ver a Matemática entendendo 
os seus porquês. Ela disse que perguntou a eles quanto era 8x3 e eles 
responderam 8x3=24, e então, através de seu material ela mostrou o 
algoritmo da multiplicação. (...) O aluno Lucas falou da importância dos 
jogos, pois estes fazem com que os alunos superem mais rapidamente os 
erros, ele disse que ficou surpreso com o fato de os alunos, durante os 
jogos, fazerem as contas mentalmente de maneira rápida. (...) Já a aluna 
Madalena preferiu o desafio de trabalhar com os números inteiros; ela 
utilizou fichas coloridas para fazer as operações de adição e subtração. Ela 
percebeu que com o material eles conseguiam fazer as operações sem 
muitas dificuldades e que não precisavam ficar decorando regras. Após o 
uso das fichas, ela fez um jogo na sala, em que os alunos demonstravam 
ter compreendido o conteúdo (RELATÓRIO DE TUTORIA, sexta tutoria, 
grifos nossos) 

 

Nesses trechos do relatório de tutoria foram evidenciados alguns 

resultados das atividades realizadas por esses professores na disciplina “Estágio II”. 

Podemos destacar nestas falas: a utilização de jogos como meio de superar o erro e 

a utilização de material concreto para justificar/explicar a técnica. Podemos deduzir 

que a experiência desses professores em formação, nas disciplinas “IEM” e “Estágio 

II”, propiciou a reconstrução de praxeologias matemáticas e construção de novas 

praxeologias didáticas, como veremos a seguir. 
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4.2. TRANSPOSIÇÃO DE PRAXEOLOGIAS MATEMÁTICAS E DIDÁTICAS 

 

4.2.1. O processo de transposição desencadeado pelas disciplinas 

“Instrumentação do Ensino de Matemática” e “Estágio Supervisionado 

II” 

 

O caso do professor João 

  

Durante nossas análises, identificamos o primeiro processo de 

transposição na mudança de prática docente do professor João em sua sala de aula 

no ensino presencial. Durante o período de observações no município de Bagre, o 

professor João ministrava aulas para turmas de sétima e oitava séria na escola onde 

realizamos a pesquisa. Em sua turma de oitava série, ele estava ensinando como 

resolver equação do segundo grau na forma completa. O processo de transposição 

realizado pelo professor João está relacionado especificamente à disciplina “IEM”, 

mais pontualmente ao saber equação do segundo grau. 

As propostas de atividades da disciplina “IEM” tinham como objetivo 

instrumentalizar o ensino de determinados conteúdos, apresentando propostas de 

tarefas, técnicas, tecnologias e teorias sobre um determinado saber, bem como 

recursos didáticos que auxiliassem o professor na construção de praxeologias 

didáticas. A obra matemática estudada na disciplina deveria se tornar uma 

referência para o professor planejar suas aulas e não apresentar um conjunto de 

“receitas” a serem aplicadas em sala de aula. A Aula 14 do livro-texto da disciplina 

tinha como tema “Equação do segundo grau: para além da fórmula de Báskara”, na 

qual apresentava um conjunto de técnicas resolutivas para um tipo de tarefas: 

resolver equação do segundo grau. Uma das técnicas que mereceram destaque na 

aula foi o “completamento de quadrados” para se resolver uma equação do segundo 

grau na forma completa, além da demonstração da fórmula resolutiva de Báskara. 

Ao analisarmos as entrevistas e as observações realizadas com o 

professor João na turma de oitava série, nós percebemos que houve uma mudança 

no conjunto prático-teórico de apresentação desse saber, uma vez que ele adotou 

uma “nova” praxeologia matemática em sua sala de aula. O professor adotou como 

técnicas resolutivas para equação do segundo grau na forma completa a fatoração 

de polinômios e o “completamento de quadrados”, antes de aplicar a fórmula 
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resolutiva de Báskara. A aplicação desta fórmula era a única técnica que ele 

utilizava para resolver este tipo de tarefas. 

Percebemos que esta “nova” praxeologia matemática que ele adotou em 

sua sala de aula foi (re)conhecida durante sua disciplina “IEM”, por meio do estudo 

do livro-texto da disciplina e das atividades desenvolvidas na tutoria: 

 

O primeiro a ir ao quadro foi o aluno Amaro, ele levou quatro jogos da Aula 
13. O aluno seguinte foi o Jeremias, este apresentou a Aula 14, ele 
desenvolveu atividade sobre completar quadrados e a aluna Eliane fez a 
atividade seguinte. O Jeremias, com o auxílio da turma toda, demonstrou a 
fórmula de Báskara. E eu apresentei a errata da construção grega 
(RELATÓRIO DE TUTORIA, terceira tutoria). 

 

Utilizamos o termo “(re)conhecida”, porque se trata de uma praxeologia 

que encontramos nos livros didáticos que ele utilizava como referência para preparar 

suas aulas. Ou seja, não era uma praxeologia totalmente nova para ele, uma vez 

que fazia parte de uma obra matemática utilizada na Escola E. 

Em suas entrevistas, João deixa claro que foi após a experiência como 

aluno do curso da UFPA, mais especificamente da disciplina “IEM”, que ele começou 

a adotar estas novas técnicas para resolução da equação do segundo grau 

completa: 

 

No ano passado nós trabalhamos a equação na forma ABC (completa) 
direto na fórmula de Báskara. Na universidade nós observamos que nós 
podemos, antes de trabalhar direto a questão da fórmula de Báskara que 
costumamos trabalhar, nós podemos trabalhar com o completamento de 
quadrados e através da fatoração de polinômios, que é uma forma de 
resolver também (JOÃO, entrevista, primeiro dia de observação). 

 

O professor João se refere ao que ele afirma ter aprendido, uma nova 

técnica: 

 

Bem, algumas vezes nós lembramos que tudo aquilo que nós aprendemos 
deve ser colocado em prática, essa forma de resolver a equação do 
segundo grau, antes de apresentar a famosa fórmula resolutiva ou fórmula 
de Báskara (JOÃO, entrevista, segundo dia de observação, grifo nosso). 

 

E conclui que: 
 

O que eu achei interessante esse ano com a equação do segundo grau, 
foram os passos que se adquiriram para criar a fórmula de Báskara. Então, 
na verdade, nós vamos trabalhar mais a questão das resoluções de 
equações através da fórmula de Báskara, e sempre também voltando 
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àquela questão de completar quadrados, e através da fatoração para 
chegar ao trinômio quadrado perfeito. Então, na verdade, trabalharemos 
esses exercícios com a finalidade de que se possa ter compreensão melhor 
de equação do segundo grau. (JOÃO, entrevista, terceiro dia de 
observação) 

 

Ao realizar a transposição da praxeologia proposta em “IEM”, o professor 

João fez uma adaptação da mesma, uma vez que ele se utilizava de três livros 

didáticos, dentre os quais, um deles era o livro adotado na Escola E. Nesses livros, a 

técnica de “completamento de quadrados” era explicada geometricamente, ao 

contrário da proposta de “IEM”, cuja tecnologia apresentada era a fatoração do 

trinômio quadrado perfeito. 

 Durante nossas observações em sua sala de aula, nós identificamos como 

o professor João adaptou a praxeologia proposta na obra matemática estudada na 

disciplina. Em sua primeira aula, ele começou a explicar a técnica a ser utilizada 

para encontrar as soluções da equação: 

 

Uma das maneiras de encontrar as raízes de uma equação: 3696x2 =++x  
é por fatoração. Eu acredito que vocês se lembrem de fatoração de quando 
vocês estudaram alguns conceitos de polinômios, o trinômio quadrado 
perfeito, lá na 7ª série. (...) Lembrem-se: fatorar é escrever um número ou 
uma adição algébrica na forma de produto, correto? Por exemplo, 400, 
fatorar 400 é decompor em fatores primos, escrevendo 400 como o produto 
deles. Nós vamos então verificar que essa soma algébrica que está aí, nós 
podemos fatorar, está bem? Todo mundo entendeu isso aí? Bom, neste 
caso (...) olhemos agora para o primeiro membro. Qual o primeiro membro? 

962 xx  é que é o primeiro membro. O primeiro membro, se nós formos 
fatorar ele, como é que ele fica? Ou seja, como é que nós reescrevemos 
isso aqui da forma fatorada? (JOÃO, transcrição da primeira aula). 

 

O professor João continuou sua explicação: 

 

Bem, eu devo escrever: )+)(x+(x 33 . Mas será que realmente é isso 
aqui? Bom, nós aprendemos que sim, não é isso? Mas se nós formos olhar 

na forma de potência, eu tenho )+(x 3  vezes )+(x 3 , que são bases da 
potência, não é isso? Então, se eu estou multiplicando esses dois números 

aqui, eu posso escrever também dessa forma: 
23 )+(x , não é isso? Agora 

como é que nós chegamos aqui? Nós temos que entender agora. Bom, mas 

olha aí, geometricamente, 96x2 ++x  corresponde à área de um quadrado 

de lado )+(x 3 , vamos tentar reproduzir esse quadrado aí! (JOÃO, 
transcrição da primeira aula) 
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O professor João desenhou no quadro um quadrado de lado igual a 

)+(x 3  e em seguida explicou: 

 

Entenderam por que esse produto aqui é igual a essa soma aqui? Ok? Está 
certo? Está entendido? Vamos lá. Bom, como as duas expressões obtidas 

representam a área dessa mesma figura, nesse caso aí, 
23 )+(x  é a forma 

fatorada de 96x2 ++x . Então vamos voltar lá e ver o que tem a ver. Esse 
primeiro membro não é igual a esse aqui? Vamos escrever para cá a 

equação então: 363 2=)+(x .Entenderam? E essa equação é igual a esse 

quadrado perfeito. Está bem? Olhem aí nessa apostila. (JOÃO, transcrição 
da primeira aula) 

  

Enfim, o professor terminou a resolução: 

 

Bom, se eu tenho um quadrado de lado x , a área dele será x
2

. Esse 

nosso quadrado, o lado dele é )+(x 3 , então a área dele vai ser quanto? 
23 )+(x . Vamos voltar a nossa apostila. (...) 363 ±=)+(x , 

63 ±=)+(x , x '= 6− 3= 3  e x ''=− 6− 3= − 9 . Então x  vale quanto 

aí? x  vale 3  e 9 . (JOÃO, transcrição da primeira aula) 

 

Ao final da explicação, o professor João não retornou ao desenho e nem 

falou da impossibilidade de x  assumir um valor negativo quando nos remetemos à 

medida de comprimento do lado de um quadrado. Ou seja, o professor não 

demonstrou a limitação da tecnologia empregada para os alunos. Mas podemos 

perceber que a praxeologia apresentada era resultado de uma articulação entre 

praxeologias: a praxeologia proposta na disciplina “IEM”; as praxeologias propostas 

pelos três livros didáticos que ele utilizava para preparar suas aulas; e a praxeologia 

que ele adotava em anos anteriores, uma vez que após esse processo ele pretendia 

utilizar a fórmula de Báskara como técnica resolutiva da equação do segundo grau. 

A partir da análise das entrevistas e das observações na sala de aula, nós 

concluímos que o professor João apresentou uma mudança de prática docente, ao 

estabelecer uma nova relação com o saber por meio de uma obra matemática 

estudada na disciplina “IEM”. O professor, por meio do estudo, (re)conheceu novas 

praxeologias e no processo de “transportar” uma das praxeologias estudadas em 

IEM para a Escola E, o professor João fez mudanças adaptativas desta praxeologia 

para a sua realidade, ou seja, a transposição de uma praxeologia matemática. 
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O professor João demonstrou em suas entrevistas e em suas aulas por 

nós observadas, uma intencionalidade sobre um fazer matemático em sala de aula.  

Ele apresentava uma preocupação com a justificativa das técnicas empregadas, ele 

pretendia demonstrar a fórmula resolutiva de Báskara: 

 

Nós continuamos com a equação do segundo grau e pretendemos nessa 
aula, trabalhar a fórmula de Báskara. A principio, vamos demonstrar e após 
a demonstração, trabalhar direto  o assunto equação do segundo grau 
através das fórmulas obtidas da fórmula de Báskara (JOÃO, entrevista, 
terceiro dia de observação). 

 

Além disso, percebemos que a construção de uma nova praxeologia na 

escola pesquisada, influenciou na construção de uma nova organização didática, 

uma vez que o componente matemático é inseparável do componente didático. A 

adoção de uma nova praxeologia matemática fez com que ele mudasse a forma de 

apresentação desse saber para os alunos, que incluía a apresentação de uma 

tecnologia relativa às técnicas adotadas. 

 

O caso da professora Maria 

 

A professora Maria foi uma das professoras que evidenciou ter realizado 

uma transposição de praxeologias matemáticas. Quando nós perguntamos a ela o 

motivo de ela ter trabalhado no primeiro bimestre com geometria, ela respondeu: 

 

Porque de primeiro nós apenas víamos geometria no fim do ano e eu, que 
já estou trabalhado desde 2004 com Matemática, nunca tinha estudado a 
importância desse assunto. Mas lá no curso de Matemática houve a aula e 
è interessante até porque o curso nosso é geométrico mesmo, e a 
geometria é uma área da Matemática que nós nunca trabalhávamos. No 
ano passado nós fizemos o planejamento, no qual nós trabalhamos 
pouquinho mesmo a geometria, nós não demos tanta importância. Mas 
quando foi esse ano, nós tivemos a oportunidade de fazer planejamento de 
1ª a 8ª série, nós da área da Matemática. E aí, como nós vimos a disciplina 
de Instrumentação, já deu para nós colocarmos de 1ª a 4ª série aquilo que 
nós trabalhamos lá. E também colocando a geometria de 1ª a 8ª série, 
porque não era trabalhado. Portanto, agora todas as séries têm geometria 
(MARIA, entrevista, segundo dia de observação, grifos nossos). 

 

Quando Maria fala do que eles “trabalharam” na disciplina “IEM”, ela está 

se referindo aos saberes geométricos conhecidos durante a disciplina, por meio da 

obra estudada e das tutorias. A professora Maria foi uma das professoras 



84 

 

investigadas que apresentou notável mudança ao se “encantar” com a geometria, 

em nosso relatório da última tutoria destacamos essa mudança: 

 

A aluna Maria falou sobre o sucesso de sua oficina com o Tangram e do 
encantamento com a geometria, ela disse que a partir da disciplina 
“Instrumentação” e de sua experiência em estágio, ela sempre vai incluir a 
geometria nos conteúdos em que for trabalhar em sala, pois ela falou que 
nunca a geometria é ensinada nas escolas de seu município por falta de 
“tempo”. (RELATÓRIO DE TUTORIA, sexta tutoria, grifo nosso). 

 

Quando perguntada se nos livros didáticos que ela utiliza em sala de aula 

tem o tema geometria, ela afirma que: 

 

Na verdade tem. Tinha antes, mas nunca era colocado, por vir já de muito 
tempo, porque quando eu estudei, eu nunca estudei geometria. Até a 
diretora que agora é a diretora, o TCC (trabalho de conclusão de curso) dela 
foi sobre geometria, mas, ela enquanto professora se despreocupou, ela 
mesma fala. Então depois que nós fomos pra universidade, que estudamos 
geometria, que eu acho uma coisa importante, ai que nós já começamos a 
aplicar aqui. (...) No ano passado já teve um pouquinho, mas não como foi 
esse ano. Esse ano nós priorizamos a geometria na 5ª na 6ª, na 7ª e na 8ª. 
Nas quatro séries. (...) Nesse ano a diretora nos chamou e como nós 
sempre conversamos, nós dissemos a ela que nós tínhamos visto 
“Instrumentação do Ensino de Matemática”; ela disse que gostaria que nós 
sentássemos junto com os professores de 1ª a 4ª série e montássemos o 
planejamento de Matemática. (MARIA, entrevista, grifo nossos) 

 

Na fala da professora Maria nós percebemos que na “Escola Julião 

Bertolo de Castro”, era hábito dos professores de matemática não ensinar a 

geometria. Os conteúdos de geometria, embora estivessem nos livros didáticos 

adotados pela escola e no currículo escolar, não eram trabalhados em sala de aula, 

e isso já vinha de muito tempo. Esta atitude era “institucionalizada”, uma vez que até 

a diretora, que fez um estudo da geometria em sua pesquisa acadêmica, não tinha a 

preocupação de incluir a geometria no programa de estudos da escola. Além disso, 

em sua formação como estudante da educação básica, a professora Maria não 

estudou geometria, o que contribuiu para que ela não incluísse os saberes 

geométricos em suas aulas. 

Porém, a partir de sua experiência no curso de Matemática da UFPA, ela 

estabeleceu uma (nova) relação com os saberes relacionados à geometria. Além de 

conhecer praxeologias matemáticas sobre geometria na disciplina “IEM”, ela teve a 

oportunidade de construir uma praxeologia didática na disciplina “Estágio II”. A partir 
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dessa experiência, ela realizou uma transposição de praxeologias matemáticas e 

didáticas para a instituição onde atuava como professora. 

Através de sua fala, nós percebemos que essa transposição não foi 

realizada somente pela professora Maria, uma vez que ela se refere ao 

planejamento que é realizado coletivamente na escola. Essa decisão pela inclusão 

da geometria no programa de estudos da escola foi tomada em conjunto com os 

outros professores em formação e a diretora. Portanto, essas praxeologias se 

estenderam para todas as séries do ensino fundamental e se tornaram praxeologias 

institucionalizadas na escola pesquisada.  

A professora Maria destaca que além da geometria, outro conteúdo que 

nunca era ensinado era a “Estatística”. Por exemplo, no primeiro bimestre do ano 

letivo de 2007, nas turmas de sexta série todos os professores trabalharam a 

construção dos sólidos geométricos; no segundo bimestre eles estavam ensinando 

os números inteiros; e no terceiro bimestre eles iriam ensinar tabelas, ou seja, 

“Estatística”, que também nunca era trabalhada. 

Essa questão da reformulação do programa de estudos desta escola 

pode ser destacada como um processo de mudança desencadeado pela experiência 

dos professores no curso, uma vez que uma nova relação com os saberes foi 

desencadeada pelas disciplinas “IEM” e “Estágio II”. Podemos destacar que essa 

nova relação propiciou uma mobilidade curricular na referida escola, pois os 

professores apresentaram a intencionalidade de abordar em suas aulas os 

conteúdos que não eram vistos nos anos anteriores: 

 

Eles falaram da questão de nunca o currículo, ou a organização didática da 
matemática, permitir com que eles trabalhem a geometria, regra de três, 
porcentagens, juros, sistemas de medidas e outros, que a partir dessas 
disciplinas eles perceberam serem conteúdos imprescindíveis na vida dos 
educandos. (RELATÓRIO DE TUTORIA, sexta tutoria) 

 
Nesse sentido, percebemos que houve uma difusão de praxeologias por 

parte da professora Maria. Ou seja, a praxeologia transposta para a sua sala de aula 

foi difundida em toda a escola, uma vez que a geometria foi incluída no programa de 

estudos de todas as séries do ensino fundamental, inclusive no programa das séries 

iniciais. 
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Podemos concluir que o estudo da obra matemática na UFPA foi uma 

referência na ação docente da professora Maria e do professor João, uma vez que 

eles estabeleceram uma relação com novos saberes. Identificamos ainda a 

(re)construção de praxeologias por esses professores e a busca por novos saberes 

para justificar novas praxeologias, uma vez que os dois professores pesquisavam 

outros  livros didáticos para prepararem suas aulas. 

 

4.2.2. A Educação a Distância como força propulsora do processo de 

transposição 

 

Na seção anterior, nós identificamos que os processos de transposição 

realizados pelos professores João e Maria foram desencadeados pelas suas 

experiências nas disciplinas “IEM” e “Estágio II”. Porém, em nossas análises, não 

foram apenas estas duas disciplinas que propiciaram uma mudança de práticas nos 

sujeitos investigados, uma vez que os formadores não vivenciaram essas disciplinas 

como alunos e as entrevistas realizadas com eles abordavam a metodologia do 

curso de Licenciatura em Matemática como um todo. 

Nós identificamos em nossas análises, uma transposição de tarefas, 

técnicas e tecnologias mobilizadas para o estudo da matemática, ou seja, uma 

transposição de praxeologias didáticas. Essas praxeologias didáticas, de forma 

análoga às praxeologias matemáticas, sofrem um conjunto de mudanças 

adaptativas para tomarem lugar em uma determinada instituição. Porém, devemos 

considerar que: 

 

El profesor no elige arbitrariamente las técnicas didácticas que utiliza sino 
que, por el contrario, esta elección está ligada a una manera más o menos 
explícita a ciertos argumentos justificativos e interpretativos de dichas 
técnicas. Estos argumentos abarcan también los presuntos beneficios 
didácticos de la utilización de una u otra técnica y dependen de la institución 
donde tiene lugar la enseñanza, de la formación que ha recibido el profesor, 
de sus conocimientos y creencias y, en definitiva, de sus múltiples 
sujeciones a diferentes instituciones (escolares, científicas, culturales, ...) 
(BOSCH & GASCÓN, 2001, p. 2, grifo nosso) 

 

Nesse sentido, percebemos que o processo de formação de professores 

influenciou diretamente na produção ou reprodução de organizações didáticas 

voltadas para o estudo de um saber matemático. Além disso, a experiência do 
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professor em uma determinada instituição à qual ele se sujeita, pode implicar na sua 

(re)formulação das organizações didáticas. Em nossas análises, nós percebemos 

que a modalidade de ensino na qual o professor vivencia sua formação ou atua 

como formador implica na escolha/construção de praxeologias didáticas a serem 

adotadas em sua sala de aula. 

Iniciamos as análises de praxeologias didáticas com os Formadores A e 

B. Quando nós perguntamos a eles que tipo de contribuições a experiência no curso 

de Matemática na modalidade a distância trouxe para sua prática docente no ensino 

presencial, eles responderam: 

 

Não foi uma única contribuição, foram várias. A forma de estruturar a aula e 
de enxergar, principalmente, a relação com o discente, é a primeira de 
todas. Eu aprendi várias coisas na Matemática a distância, dentre elas, 
houve, na minha maneira de pensar, um reforço do pensamento do trabalho 
em grupo, em equipe. Hoje em dia eu valorizo muito mais o trabalho em 
equipe, e quando eu falo em equipe, eu falo em todos os níveis, no nível da 
Matemática a distância, professor-tutor-aluno, e no ensino presencial, 
professor-aluno e aluno-aluno. (...) A outra, é uma impressão que eu já tinha 
mesmo antes de ensinar na modalidade a distância, mas que ficou muito 
reforçado quando eu comecei a trabalhar, se trata da necessidade da 
utilização de tecnologias no ensino. (...) Eu acho que essas duas foram as 
principais contribuições, as duas diferenças na maneira de olhar o ensino, 
seja ele presencial ou a distância (FORMADOR A, entrevista, grifos 
nossos). 
 
O que é que trouxe a experiência? Então quando eu estou na sala 
presencial, a minha preocupação é ler o livro e não copiar do quadro, 
porque aluno gosta de copiar tudo, até a vírgula. Para que copiar todas 
essas contas? Você tem que aprender o processo, não é copiar conta, 
primeiro passo fazer isso etc., então é isso que é minha orientação. Eu sinto 
que eu mudei o meu comportamento dentro da sala de aula nesse sentido, 
porque aluno que sabe ler, que sabe interpretar, aprende sozinho, e é isso 
que ensino a distância tem trazido (FORMADOR B, entrevista, grifos 
nossos). 

 

Estas falas nos mostram que houve uma mudança de atitudes dos 

formadores em relação ao ensino presencial, propiciada pelas suas experiências na 

EAD. No caso do Formador A, ele afirma que quando iniciar uma disciplina no 

ensino presencial ele vai levar práticas que são institucionalizadas na modalidade a 

distância: 

 

Quando eu penso em começar uma disciplina no presencial, a primeira 
coisa que me vem na cabeça é dividir logo em grupos de cinco alunos, e um 
dos esquemas seria promover competições entre os alunos e entre as 
turmas, competições saudáveis, valendo talvez pontos na avaliação; 
apresentação de seminários, que tinha já em bem pouca escala, mas 
geralmente de forma individualizada e não coletiva; promover dinâmicas de 
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trabalho em equipe para motivar a própria colaboração entre eles, a 
discussão entre eles. Outra coisa que certamente que eu vou fazer logo no 
início é colocar todo mundo num ambiente virtual, é exigir mesmo dos 
alunos, pedir para que construam e-mails aqueles que não têm e colocá-los 
num ambiente virtual para distribuição de material e principalmente para 
aumentar o contato entre eles (FORMADOR A, entrevista, grifos nossos). 

 

Percebemos que a mudança de práticas dos formadores se deu através 

de um processo de adaptações de praxeologias didáticas adotadas na EAD, ou seja, 

ocorreu uma transposição de praxeologias didáticas, dentre as quais, nós podemos 

destacar: a formação das comunidades de estudo para o estabelecimento do 

processo de estudo por meio de uma relação com a obra matemática. 

O Formador A destaca a formação de grupos de estudo e até mesmo 

pensa nas estratégias que possam propiciar a formação desses grupos no ensino 

presencial. Ambos os formadores afirmam que a experiência em EAD trouxe 

contribuições para sua prática docente, ou seja, propiciou a (re)construção de 

praxeologias didáticas. 

Mas as práticas institucionalizadas da EAD não foram apenas adotadas 

de forma integral no ensino presencial, eles as adaptaram à sua realidade. Como 

por exemplo, o Formador B, que quando perguntado sobre a utilização de listas de 

exercícios responde: 

 

Não, eu não faço porque eu adoto o seguinte critério, para cada capítulo eu 
faço exercício de avaliação, então se tem cinco capítulos, são cinco 
avaliações. É diferente porque em ensino a distância são três avaliações. E 
minha avaliação é todo dia, todo dia minha aula é teoria-pergunta, todo 
mundo tem que responder, ou seja, para mim, se passar prova ou não 
passar, eu sei como estão os alunos, quem está aprendendo e quem não 
está. Eu faço o que nós fazemos na educação a distância, eu chego lá na 
tutoria e pergunto para cada um dos alunos, um por um, todo mundo vai pro 
quadro porque eu obrigo a ir, embora ultimamente tenha reduzido, mas no 
início todo mundo ia (FORMADOR B, entrevista). 

 

Ele afirma não adotar as listas, que fazem parte de uma ação 

institucionalizada dentro do curso de Matemática na modalidade a distância da 

UFPA. Mas toma como exemplo para o ensino presencial o que acontece em suas 

tutorias, quando ele faz perguntas aos alunos e os “obriga” a ir ao quadro. O 

processo de perguntas e respostas, ou seja, a interatividade é uma prática que ele 

transpôs da EAD para o ensino presencial. 

Percebemos que ambos os professores fizeram um conjunto de 

mudanças adaptativas das praxeologias instituídas no curso de Licenciatura em 
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Matemática na modalidade a distância da UFPA, para os cursos em que atuam 

como professores. Nesse sentido, temos uma transposição de praxeologias de uma 

modalidade de ensino a distância para uma modalidade de ensino presencial, dentro 

de uma mesma instituição. 

Nós percebemos que os formadores, a partir da experiência no curso de 

Matemática, apresentaram uma preocupação com o processo de estudo por meio de 

obra matemática e com a responsabilidade matemática. Em suas entrevistas o verbo 

“estudar” surgiu como algo importante dentro do processo de ensino e 

aprendizagem, quando eles afirmam que: 

 

Não adianta o aluno ficar quatro ou cinco horas assistindo aula por dia e 
não ler nada em casa, como eu falei ainda agora, para você ficar só 
assistindo aula, você não está construindo conhecimento nenhum seu, não 
adianta, você tem que sentar e estudar (FORMADOR A, entrevista, grifo 
nosso). 
 
A contribuição principal é no sentido de que o aluno é obrigado a ler, porque 
professor só vai uma vez de quinze em quinze dias, então o aluno é 
obrigado a saber estudar (FORMADOR B, entrevista, grifos nossos) 

 

Percebemos que o Formador A vê o processo de estudo como 

indispensável quando afirma que não adianta apenas ensinar, pois para que o aluno 

aprenda, ele tem que estudar.  O Formador B já nos apresenta algo peculiar ao 

curso na modalidade a distância: o fato de que o estudante é obrigado a ler, ou seja, 

ele deve entrar em contato com a obra matemática e estudar esta obra. 

No capítulo teórico vimos que Chevallard et al (2001), dentro de sua 

teoria, utiliza o termo “processo didático”. Para ele, o processo de ensino e 

aprendizagem é uma parte do processo didático, o ensino é englobado pelo 

processo de estudo, o ensino é um meio para o estudo: 

 

O didático é tudo aquilo que se refere ao estudo. Falaremos de processos 
didáticos toda vez que alguém se veja levado a estudar algo – no nosso 
caso será a matemática – sozinho ou com a ajuda de outra(s) pessoa(s). A 
aprendizagem é o efeito buscado pelo estudo. O ensino é um meio para o 
estudo, mas não é o único (CHEVALLARD, 2001, p. 58). 

 

Entretanto, os formadores não foram os únicos a serem influenciados 

pelas práticas adotadas no curso de Matemática na modalidade a distância da 

UFPA. Os professores em formação, que vivenciaram estas práticas como alunos do 

curso, sofreram estas influências em seu processo de formação.   
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A obra matemática era o livro-texto da disciplina “IEM”, o qual eles 

deveriam estudar as aulas indicadas no planejamento semanalmente. Esses 

professores eram “obrigados” a entrar em um processo de estudo, no qual eles 

(re)construíam praxeologias matemáticas propostas pelo livro-texto. Para 

desenvolver as atividades propostas pelo livro-texto de “IEM” e pela disciplina 

“Estágio II”, eles formavam grupos, porém, existia um grupo maior que era formado 

por todos os alunos da turma e pela tutora. Este grupo formava uma comunidade de 

estudos, uma vez que seus membros compartilhavam expectativas e experiências, 

bem como as dúvidas e as vitórias e insucessos. 

Nós fazíamos parte dessa comunidade com o papel de coordenador de 

estudos, nos encontros presenciais nós orientávamos o processo de estudo na 

comunidade de tal forma que houvesse uma crescente responsabilidade matemática 

dos alunos. Percebemos uma ampliação da nossa responsabilidade matemática, 

uma vez que também estávamos estabelecendo uma nova relação com os saberes 

e uma relação com novos saberes. 

Mas a formação de comunidades de estudo e o processo de estudo de 

uma obra matemática não são ações isoladas que ocorreram somente nas 

disciplinas “IEM” e “Estágio II”. Estas são ações institucionalizadas em todas as 

disciplinas do curso de Licenciatura em Matemática na modalidade a distância. 

Dentre estas ações, o processo de estudo de uma obra matemática é destacado 

pelos Formadores A e B: 

 

A experiência dentro do curso de Licenciatura em Matemática da 
Universidade Federal do Pará na modalidade a distância, essa palavra à 
distância é entre aspas, porque na verdade no curso de matemática o 
ensino a distância funciona sobre o livro-texto. Então o que nós fazemos? 
Nós orientamos aluno a ler, tentar entender e trabalhar em cima do texto, ou 
seja, nós o obrigamos a ler o livro. E eu tenho certeza, e tenho defendido, 
quando vem pessoal do MEC, que no ensino a distância, a vantagem é que 
aluno tem que ler e aprende a ler, e sabendo ler, aprende a interpretar. 
Essa é a grande diferença e é a vantagem do curso de Licenciatura em 
Matemática a distância. E eu não sei o que seria ensino a distância via 
internet ou via telefone, que não funciona, não é? Funciona só no livro-texto 
(FORMADOR B, entrevista, grifos nossos). 

 

Agora, o que nós vemos acontecendo no presencial é que, a despeito das 
pessoas terem os professores à disposição durante quatro ou cinco horas 
por dia e muitas vezes terem o acesso à biblioteca mais garantido, como é o 
caso aqui em Belém, muitos alunos não lançam mão de ler os livros que 
são recomendados nas bibliografias. Muitas vezes não lêem nem os livros-
textos que o professor está seguindo e isso causa uma deficiência muito 
grande na formação do aluno. Não adianta o aluno ficar quatro ou cinco 
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horas por dia assistindo aula e não ler nada em casa, como eu falei ainda 
agora, pra você ficar só assistindo aula, quando você fica só assistindo, 
você não está construindo conhecimento nenhum seu, não adianta, você 
tem que sentar e estudar. E a política dos livros que se adotam na 
Matemática a distância e a forma como curso é estruturado obrigam o aluno 
a ler o material que lhe é fornecido (FORMADOR A, entrevista, grifos 
nossos). 

 

O Formador A, por sua vez compara as ações instituídas no curso 

tomando como referência o ensino presencial: 

 

Então é diferente quando você tem uma política instituída, em que o aluno já 
começa a adquirir o hábito, pois toda semana ele tem que ler o livro, ele tem 
questões para resolver toda semana, do que no esquema do presencial, que 
às vezes você passa uma lista de exercícios para uma avaliação, e o aluno 
passa um mês sem estudar, um mês sem ler o material. E quando chega dez 
dias antes da avaliação, vai se debruçar desesperadamente para ver como 
resolve os problemas (FORMADOR A, entrevista, grifos nossos) 

 

A formação de comunidades de estudo é destacada em nossos relatórios 

de tutoria, conforme destacamos a seguir: 

 

Iniciamos tratando da Aula 16, era continuação. O Lucas foi ao quadro definir 
o que era uma progressão aritmética (PA). Mas quando chegou à atividade 
três do livro, surgiu uma dúvida, pois eles não estavam entendendo como 
fazer e também não entenderam a resposta do livro. Eu também fiquei em 
dúvida em relação a esta atividade, mas tinha certeza de que a resposta do 
livro não estava correta. Criou-se uma discussão na classe e nesse momento 
a professora de “Prática II” chegou para conversar comigo. (...) Quando 
retornei, eles propuseram que pulássemos essa questão para não perdermos 
tempo e voltássemos a discutir a mesma na tutoria seguinte. Os alunos 
fizeram a atividade cinco e eu fui ao quadro falar sobre o termo geral e a 
soma dos termos de uma progressão aritmética (RELATÓRIO DE TUTORIA, 
terceira tutoria). 

 

Podemos perceber, em nosso papel de tutor, que, por fazermos parte da 

comunidade de estudo, passávamos confiança aos alunos, nós compartilhávamos 

com eles a aprendizagem. Antes de irmos para as tutorias, nós líamos as aulas, 

realizávamos as atividades propostas pelo livro-texto da disciplina e fazíamos 

pesquisas em outros livros para preparar as tutorias. Além do papel do tutor, existe 

um outro personagem que não está fisicamente na comunidade de estudos, mas 

que influencia diretamente no processo de estudo da comunidade, o coordenador de 

disciplina. O coordenador de disciplina, que selecionava as aulas a serem estudas e 

preparava as avaliações, ainda coordenava os tutores, orientando quanto às 

atividades a serem desenvolvidas nas tutorias. Dentre suas ações institucionalizadas 
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pelo curso na modalidade a distância, estava a validação das praxeologias, das 

ações docentes dos tutores e do estudo dos alunos, uma vez que ele era o 

responsável pelas avaliações e, nesse sentido, estas podem ser caracterizadas 

como avaliações externas. 

Podemos destacar também, que havia nas tutorias presenciais, uma 

valorização da atividade matemática dos alunos, uma vez que eles tinham a tarefa 

de ir ao quadro expor as atividades e discutir as soluções obtidas. A crescente 

responsabilidade matemática dos alunos era validada pelas avaliações externas, 

que se tornavam legitimação do trabalho realizado dentro da comunidade de estudo, 

uma vez que eram elaboradas pelo coordenador de disciplina. 

Assim, denominamos como avaliações externas as provas que eram 

elaboradas pelo coordenador de disciplina, que não fazia parte diretamente da 

comunidade. Os resultados das provas davam aos formadores e professores em 

formação um olhar objetivo sobre o trabalho desenvolvido na comunidade. A partir 

dos resultados, a comunidade de estudos e o coordenador de disciplina podiam 

fazer reflexões quanto ao processo didático estabelecido. Quando a dinâmica 

ocorria com sucesso, podemos inferir que ocorria um aprendizado: 

 

Os alunos de Breves são ótimos, eles são realmente interessados. Só teve 
uma nota vermelha que foi de um aluno que já apresenta dificuldades, 
desde o início do curso, com as disciplinas de Matemática. Acredito que 
agora eles se sentem mais à vontade nas tutorias e acho interessante eles 
terem a atitude de ir ao quadro sem reclamações e estudarem em duplas ou 
trios, discutindo as questões dos livros (RELATÓRIO DE TUTORIA, terceira 
tutoria presencial, grifo nosso). 

 

Diante deste contexto, identificamos que as práticas experienciadas pelos 

professores em formação no curso, não especificamente nas disciplinas “IEM” e 

“Estágio II”, se refletem em suas práticas docentes no ensino presencial. Nós 

percebemos que alguns desses professores se preocupam com o processo de 

estudo de uma obra matemática e que procuram estratégias que possibilitem uma 

crescente responsabilidade matemática de seus alunos. 

A professora Tereza, semelhante ao Formador B, se refere ao fato de o 

aluno ter que saber ler e interpretar, para que ele possa realizar as tarefas: 

 

O tema da minha aula é subtração. Eu já comecei o assunto e hoje nós 
vamos dar continuidade. As atividades vão ser só os exercícios que eu 
tenho no meu caderno para passar pra eles. Eu pretendo fazer com que 
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eles assimilem e tenham mais facilidade em resolver., porque os problemas 
agora são mais contextualizados e eu quero que eles tenham mais 
facilidade em interpretar e ler. Eu cobro muito a leitura deles, você vai 
perceber isso, porque se eles não souberem ler e interpretar, eles não vão 
saber resolver. (...) Eles liam, mas não entendiam o que liam. Então vai ser 
assim, porque eles vão ter que ler mais, parar um pouco para pensar e 
raciocinar para poder resolver (TEREZA, primeiro dia de observação, grifo 
nosso). 

 

Podemos perceber que a professora Tereza enfatiza o processo de leitura 

de uma obra matemática, uma vez que, para se resolver uma tarefa, é necessário 

interpretar, pensar e raciocinar sobre a mesma. Já a professora Madalena, em suas 

entrevistas, levanta explicitamente a questão do estudo. Ao ser perguntada sobre a 

origem das dificuldades apresentadas por seus alunos em relação ao ensino das 

expressões algébricas, ela nos diz: 

 

É na verdade um assunto complicado, até porque é muito abstrato pra eles. 
(...) minha grande confusão com eles é porque na verdade são crianças que 
nós percebemos que na verdade não estudam. Eles deixam pra estudar na 
aula, na hora da aula. E aí então complica mais um pouco, porque eles não 
têm assim o hábito de estudar (MADALENA, entrevista, terceiro dia de 
observação, grifo nosso) 

 

Além de apontar a falta de hábito de estudar como uma das origens das 

dificuldades na aprendizagem, ela ainda aponta o que poderia ajudar nesse 

processo. Segundo Madalena, seria fundamental que eles, por exemplo, tentassem 

estudar em casa, refizessem os exercícios, vissem o assunto que foi dado, como foi 

dado, como foi trabalhado (MADALENA, entrevista, terceiro dia de observação), uma 

vez que: 

 

Os processos de estudos realizados dentro de uma instituição didática 
continuam vivos fora dela: a escola deve criar meios para que os alunos 
estudem e aprendam (mediante o ensino e outro tipo de atividade), mas 
também deve proporcionar-lhes instrumentos para que possam continuar 
estudando ao saírem da escola, após terminadas as aulas. (CHEVALLARD 
et al, 2001, p. 58) 

 

Quando Madalena se refere à necessidade do estudo, ela destaca que a 

falta de estudo prejudica principalmente na Matemática: 

 

Eles não conseguem mais perceber que eles precisam estudar em casa. 
Então isso dificulta principalmente em Matemática, dificulta muito o nosso 
trabalho, nós temos muita dificuldade (MADALENA, entrevista, terceiro dia 
de observação). 
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Para Madalena, outro fator que contribui para estas dificuldades é a 

ausência de um acompanhamento por parte da família: 

 

Nós conversamos muito com a coordenação, para que chame a atenção 
desses pais; são chamados os pais, mas nós pouco temos a presença 
deles. Esse ano, por exemplo, a diretora fez uma reunião, porque nos 
outros anos nós propusemos reuniões assim, por séries, chamando os pais 
onde deveriam estar professores, alunos, pais e a direção. Os pais que 
ainda vêm são aqueles daquelas crianças que nós percebemos que têm, de 
fato, um acompanhamento e têm um bom rendimento na escola. 
(MADALENA, entrevista, terceiro dia de observação, grifos nossos). 

 

Esse destaque nos remete à TAD, quando Chevallard et al (2001) situa a 

atividade matemática dentro do conjunto das atividades humanas. A aprendizagem 

do saber matemático não é somente uma responsabilidade da escola, é uma 

responsabilidade da sociedade, uma sociedade que engloba família, governo e 

outras instituições. O professor Lucas, por sua vez, também destaca o papel 

importante da família: 

 

Acho que fatores também externos, que vêm da família. Por exemplo, a 
família: acho que não dá tanto apoio à criança na sua casa, não busca o 
caderno pra rever a questão das atividades que eles têm. Não procura 
cobrar mesmo deles. Na verdade eles são cobrados aqui na escola, mas o 
professor não pode fazer o papel da família (LUCAS, entrevista, terceiro dia 
de observação). 

 

Além dos professores Lucas e Madalena, a professora Tereza também 

compartilha dessa idéia e afirma: 

 

É interessante quando nós fazemos reuniões com os pais e é incrível como 
os que têm menos dificuldades em resolver são os que têm os pais mais 
interessados, aqueles que vêm até a escola. Entendeu? E os que têm mais 
dificuldades, no caso, que seria interessante nós termos contato com os 
pais deles, estes pais não vêm. Eles não vêm à reunião (TEREZA, 
entrevista, terceiro dia de observação). 
 

Diante dessas dificuldades, as professoras Madalena e Tereza procuram 

incentivar o hábito de estudo em seus alunos através de propostas de atividades, 

para que os mesmos levem para casa e apresentem a elas na aula seguinte. 

No primeiro dia de observação na sala da professora Madalena, ela nos 

disse: 
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Hoje eu vou trabalhar com atividades do livro, porque nós já trabalhamos na 
aula passada, então hoje nós vamos corrigir que é para nós podermos ver 
como eles entenderam, e depois vão ser passadas de novo outras 
atividades (MADALENA, entrevista, primeiro dia de observação). 

 

Em nossas anotações durante o primeiro dia de observação da aula da 

professora destacamos: 

  

A professora apresentou-me a turma e iniciou a aula indo de carteira em 
carteira observar se eles haviam resolvido os exercícios que haviam sido 
propostos na aula anterior. Todos os alunos da turma têm o livro. A 
professora, percebendo que os alunos não fizeram a atividade, chamou a 
atenção deles e disse que daria prosseguimento da mesma forma. Ela, ao 
contrário dos outros professores, não abriu caderno, mas sim o livro, e 
começou a resolver as questões (DIÁRIO DE BORDO, primeiro dia de 
observação da Madalena). 

 

Percebemos que a professora Madalena estava observando se os alunos 

fizeram as tarefas propostas na aula anterior, dessa forma, ela estava exigindo uma 

responsabilidade matemática de seus alunos. Além disso, ao perceber que sua 

estratégia não funcionou, ou seja, os alunos não resolveram as tarefas, a mesma 

disse que daria continuidade as atividades, destacando que é uma responsabilidade 

deles fazer as tarefas. 

 

Podemos notar que as professoras Tereza e Maria adotam a mesma 

estratégia, quando afirmam que: 

 
Todo tempo é assim. Às vezes eu brigo. Às vezes eu nem corrijo. São 
poucos os que trazem o caderno aqui, no máximo cinco ou seis. O resto, eu 
não vejo o caderno de ninguém. Então agora, é só de quem vem me 
mostrar. Agora com esse negócio de resolverem no quadro, dá para 
perceber melhor quem sabe e quem não sabe. Porque agora eles estão 
tendo a oportunidade de dizer quem quer ir, mas quando você não está eu 
aponto, porque, essa atividade eu vou incluir na avaliação deles para eles 
perceberem que vai fazer falta se eles não vierem resolver. Assim, cada vez 
que vier um resolver, vai valer meio ponto, vinte e cinco centésimos 
(TEREZA, entrevista, terceiro dia de observação). 
 
Hoje eu vou mandar eles ao quadro resolverem. Mas vou primeiro olhar se 
eles fizeram o exercício. Eu vou observar os cadernos para ver se eles 
fizeram. E mesmo que eles não tenham feito, eles vão para o quadro fazer, 
porque eu acredito que no quadro eles vão ter que fazer, e da próxima vez 
eles vão trazer o exercício feito. (...) E toda vez que eu faço, eu consigo! Da 
próxima vez eles já trazem o exercício pronto. (MARIA, entrevista, primeiro 
dia de observação). 
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Essa foi uma estratégia adotada para que elas identifiquem a forma como 

eles fizeram e, se eles errarem, elas identificam onde está o erro. Como disse 

Tereza: 

 

Seria melhor se eles resolvessem, porque nós íamos perceber mais quem 
tinha mais dificuldade e ver se ia continuar o assunto, no caso, reforçar 
aquilo que eles tivessem dificuldade ou passar para outro assunto. Mas 
assim nós não sabemos e acaba que passa para outro assunto sem saber 
se eles aprenderam ou não. Então você só vai detectar mesmo no dia da 
prova (TEREZA, entrevista, terceiro dia de observação) 

 

Embora cada uma das professoras utilize esta mesma estratégia, elas a 

utilizam de forma diferente, uma vez que a professora Tereza usa a nota como 

motivação extrínseca para que os alunos vão ao quadro, e a professora Maria, por 

sua vez, cobra de seus alunos uma responsabilidade matemática. Dessa forma, elas 

acreditam estarem fazendo com que seus alunos estudem. No primeiro dia de 

observação da aula da professora Tereza, nós destacamos: 

 

No primeiro dia de observação a professora Tereza me apresentou a turma 
e iniciou a atividade no quadro. Após copiar dois problemas do livro no 
quadro, a professora começou a perguntar quem ia ao quadro resolver os 
problemas espontaneamente. Ela tem anotado no caderno quem ainda não 
foi. O fato de os alunos ficarem copiando atrasa o trabalho da professora, 
pois nessa situação foram “perdidos” quarenta minutos de aula. Ela 
estipulou o tempo de dez minutos para eles resolverem, ela pede que os 
alunos leiam todos juntos o problema. Uma aluna, a mais velha (uma 
senhora), foi ao quadro, ela apresenta dificuldades em armar a conta. (...) 
Quando a segunda aluna foi ao quadro resolver outra questão, ela 
prosseguiu com essa apresentação. Mas dessa vez ela apresentou também 
a prova real. A próxima conta foi proposta a um aluno, ele resolveu com 
facilidade. Nesse momento, a professora esqueceu o problema e deu 
ênfase ao algoritmo da subtração. O aluno também tirou a prova real 
(DIÁRIO DE BORDO, primeiro dia de observação de Tereza).  

 

Essa situação na sala de aula demonstra uma intencionalidade da 

professora Tereza em conhecer a atividade matemática do aluno. Os alunos são 

“convocados” para irem ao quadro. Percebemos a formação de uma comunidade de 

estudo, uma vez que todos estão envolvidos em torno das tarefas propostas, lendo 

os problemas coletivamente e compartilhando as dúvidas, vitórias e insucessos. A 

professora, como membro dessa comunidade, ajuda os alunos que apresentam 

dificuldades em resolver as tarefas e incentiva os seus alunos a validar suas 

respostas através da “prova real”, incutindo neles uma responsabilidade matemática. 
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A professora Madalena, em sua entrevista, relata o caso de um aluno que 

apresentava dificuldades e que a mãe não aparecia na escola para conversar, então 

ela enviou um recado e a mãe apareceu. Mas quando a mãe do aluno chegou, a 

mesma justificou as atitudes do aluno dizendo que ele não gostava de professora de 

matemática. A professora Madalena relata como respondeu: 

 

E eu falei: sabe por quê? Ele não faz nenhuma atividade das atividades que 
são propostas para que ele faça em casa e no outro dia traga feito, porque 
deveria ser assim, ele nunca traz. Então fica complicado porque aí eu já 
estou para corrigir as atividades, e por mais que eu corrija no quadro ele 
não consegue assimilar quase que tudo, porque é diferente se ele tentou, 
ele errou, mas ele vai dizer: olha eu errei por esse motivo aqui. E ela falou: 
ah, está bom!. Essa semana, que é essa turma agora do intermediário, essa 
semana que eu entrei em sala, ele estava com a atividade pronta. Aí eu 
passei, porque eu fico passando na sala, eu falei: está vendo, você fez filho. 
Entendeu? Aí ele: entendi. Todas as semanas agora ele tem feito as 
atividades e eu tenho acompanhado ele. E aí eu falei: e aí você está 
entendendo? e ele diz: estou professora!. Então quer dizer, eu acho que 
também tem esse detalhe (MADALENA, entrevista, terceiro dia de 
observação). 

 

Diante das falas dos professores em formação e dos formadores, nós 

identificamos que ocorreu uma transposição de tarefas, técnicas e tecnologias 

mobilizadas para o estudo de matemática, ou seja, uma transposição de 

praxeologias. O processo de transposição foi desencadeado pela EAD e ocorreu de 

duas maneiras, uma transposição institucional e outra que nós podemos denominar 

como transposição intra-institucional, uma vez que ocorreu dentro de uma mesma 

instituição. 

Essa transposição fica clara quando, no caso das professoras, elas 

mostram utilizar a mesma dinâmica que ocorria no curso de “IEM” e “Estágio”, e por 

que não dizer em todas as outras disciplinas, uma vez que a prática é 

institucionalizada pelo curso. No caso da professora Tereza, ela destaca bem que 

essa dinâmica ela instituiu recentemente, quando em sua fala ela enfatiza “agora”, 

ou seja, naquele momento. 

Mas as práticas adotadas no curso na modalidade a distância foram 

adaptadas pelas professoras, pois a instituição em que agora elas estão situadas é 

uma escola municipal, com uma estrutura organizacional diferente da instituição em 

que elas estudam. Nessa escola, elas sofrem influência da estrutura física do 

ambiente, da direção e supervisão, da cobrança dos pais, dos alunos e até de outros 

professores. 
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Na EAD, o aluno deve estudar as aulas do livro-texto antes dos encontros 

presenciais, ele não depende da explicação de um professor. No ensino presencial o 

professor, de acordo com o contrato didático vigente, deve explicar aos alunos os 

conteúdos. Diante dessa diferença existente entre as duas modalidades de ensino, 

as professoras ensinam o conteúdo; em seguida, elas passam as atividades para 

que o aluno resolva em casa; na aula seguinte elas “cobram” as atividades 

resolvidas e “mandam” seus alunos ao quadro. Esse é um processo de adaptações 

de praxeologias, ou seja, elas fizeram uma transposição de praxeologias didáticas. 

Outra diferença existente entre estas duas modalidades é quanto às 

avaliações. No ensino presencial, as avaliações são elaboradas pelo professor que é 

responsável pela turma, entretanto, existem alguns tipos de avaliação externa, tais 

como as avaliações propostas pelos órgãos educacionais. Nesse sentido, a 

professora Madalena afirma que a falta de estudo é um dos fatores que contribuem 

para o mau desempenho do estado do Pará nas avaliações realizadas pelo governo, 

ela se refere a uma reportagem de um jornal da região sobre o IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica). 

 

Eu estava mostrando pra eles que tem outros fatores que contribuem 
também com esse índice de Educação no estado do Pará. Tem a parte toda 
de estrutura, a formação de professores, mas também nós percebemos que 
também tem o lado do aluno que é responsabilidade (...) (MADALENA, 
entrevista, terceiro dia de observação, grifo nossos) 

 

A utilização de avaliações externas é uma prática que para ser transposta 

deve ser de validade por todos os integrantes da noosfera, uma vez que a avaliação 

é tema de discussão entre educadores. Nós percebemos que, embora a avaliação 

externa seja uma prática do curso de Matemática na modalidade a distância, 

somente a professora Madalena fala sobre este assunto quando se refere ao IDEB. 

Podemos destacar que as professoras Tereza e Madalena apresentam 

mais claramente que, para se aprender, não basta elas ensinarem, os alunos têm 

que estudar e com o estudo eles vão adquirindo mais responsabilidade. O processo 

de estudo se dá por meio de uma obra matemática. As três professoras se utilizam 

de livros didáticos; no caso de Madalena e Tereza, o livro didático é o adotado pela 

escola, mas a professora Tereza seleciona as atividades do livro e passa para eles 

copiarem no caderno. A professora Maria utiliza o livro didático e recorre a outros 

livros, selecionando as atividades, adaptando as praxeologias: 
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Porque o nosso livro pede sempre assim e agora nós estamos usando um 
livro que é diferente do que usávamos antes. Eu não o trouxe aqui porque 
passo os exercícios para o caderno, mas ele apresenta atividades bastante 
diferentes das que eram utilizadas antes, e que levam o aluno a pensar, a 
raciocinar. Até porque o nosso índice de aluno aqui da escola está precário 
quanto à aprendizagem. (...) eu trabalho com vários livros, eu não trabalho 
só com um. (...). Eu pego exercício de um, aí eu vejo de outro e de outro. 
(...) (MARIA, entrevista, primeiro dia de observação, grifos nossos). 

 

Na fala da professora Maria, nós podemos identificar que o livro didático 

não atende à sua intencionalidade sobre uma determinada praxeologia. Ela então se 

utiliza de diversos livros para preparar suas aulas, o que demonstra uma 

responsabilidade matemática dessa professora. Além disso, ela apresenta uma 

preocupação com todo o processo didático, uma vez que para o estudo de um tema 

ela propõe situações distintas para seus alunos. 

À guisa de concluir sobre o processo de transposição de praxeologias 

didáticas da EAD para o ensino presencial, podemos identificar um entrelaçamento 

entre as falas dos formadores e das três professoras em formação com nossas 

anotações no relatório de tutoria e diário de bordo. Nessa teia, nós podemos 

destacar a preocupação com o processo de estudo por meio de uma obra 

matemática, a formação de uma comunidade de estudos e a busca por uma 

responsabilidade matemática. Esses elementos serão mais bem destacados nas 

considerações finais desse trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No modelo de “Educação a Distância” (EAD) adotado no curso de 

Licenciatura em Matemática da UFPA, percebemos um currículo distinto do 

presencial, principalmente quanto a organização das disciplinas, as obras 

matemáticas a serem estudadas e a dinâmica de ação dos atores envolvidos. Esta 

dinâmica nos remeteu a reflexões sobre pressupostos da “Teoria Antropológica do 

Didático” (TAD) que se evidenciavam, de outro modo, se materializavam naquele 

processo, principalmente pelas práticas ali desenvolvidas que se distinguiam das 

desenvolvidas no curso presencial de Licenciatura em Matemática. 

Diante deste modelo de organizações matemáticas e didáticas do referido 

curso e sob a ótica da TAD, identificamos em nossas análises um processo de 

mudanças de prática docente dos sujeitos investigados no sentido de uma 

transposição de praxeologias. Os processos de mudança evidenciados em nossas 

análises nos remetem a dois tipos de transposição de praxeologias: matemática e 

didática. 

As transposições de praxeologias matemáticas, que foram por nós 

identificadas nas falas dos sujeitos, são oriundas da experiência dos professores em 

formação nas disciplinas “Instrumentação do Ensino de Matemática” (IEM) e 

“Estágio II”, nas quais atuávamos no papel de tutor. Esses professores evidenciaram 

ter realizado uma (re)construção de praxeologias matemáticas após o estudo da 

obra matemática proposta pela disciplina IEM. 

Além de uma “adaptação” da (nova) praxeologia experienciada nessas 

disciplinas, percebemos articulações e integrações de praxeologias para a geração 

de novas praxeologias em busca de novos saberes e conseqüente mudança de 

organização dos conteúdos matemáticos. A relação com novos saberes, ou uma 

nova relação com o saber, propiciou uma mobilidade curricular na instituição em que 

eles atuavam como professores, nós percebemos que houve uma difusão de 

praxeologias, uma vez que novas praxeologias foram instituídas em toda a escola. 

Nessa participação ativa dos sujeitos investigados, eles demonstram fazer 

uma articulação entre saberes conhecidos com novos saberes numa transposição 

interna do saber sobre o seu próprio campo epistemológico catalisada por suas 

experiências, crenças e concepções, independente da noosfera, referentes ao saber 

e saber-fazer que acabavam por determinar suas ações em sala de aula. 
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As transposições de praxeologias didáticas, por sua vez, foram mais 

abrangentes, pois foram evidenciadas nas falas dos professores em formação e 

formadores. Essas transposições foram desencadeadas pela experiência dos 

sujeitos investigados no curso de Licenciatura em Matemática na modalidade a 

distância como um todo. 

Em nossa análise, identificamos que os processos de transposição de 

praxeologias, além de ocorrerem de uma instituição para outra (transposição 

institucional), eles ocorrem dentro de uma mesma instituição. Nesse sentido, houve 

um processo de transposição de praxeologias didáticas da modalidade de ensino a 

distância para a modalidade de ensino presencial. 

No modelo de EAD adotado pelo curso de Licenciatura em Matemática da 

UFPA, nós observamos que os atores envolvidos assumiam como postulado a 

minimização do ensino, concernente a participação de um professor em sala de 

aula, e a necessidade de organizações matemáticas que privilegiassem a 

compreensão do aluno (professor em formação), sua autonomia e responsabilidade 

pela sua aprendizagem por meio do estudo. 

Nesse contexto, os formadores evidenciaram uma necessidade e 

preocupação em (re)construir organizações matemáticas que buscassem privilegiar 

fazeres construtivos dos formandos, assumindo estes como sujeitos engajados no 

processo de estudo, individualmente ou em grupos, sob a coordenação do tutor.  

Os professores em formação, por sua vez, assumiram o processo de 

ensino, uma vez que com a ausência de um professor de forma constante, eles 

tiveram que ensinar a si mesmos e ensinar os seus colegas. Esses professores 

eram “obrigados” e entrar em um processo de estudo por meio da obra matemática, 

adquirindo assim, uma crescente responsabilidade matemática. 

Desse modo, as práticas instituídas nesse modelo de EAD propiciaram 

uma valorização da atividade matemática desses formandos, uma vez que suas 

tarefas realizadas foram institucionalizadas durante as tutorias presenciais, 

compartilhadas com a comunidade de estudos em que estavam inseridos. Os 

formandos eram “convocados” a ir ao quadro resolver os problemas, expor suas 

dúvidas e apresentar os resultados obtidos, além de fazerem a entrega das listas de 

atividades para o tutor. A formação da comunidade de estudos se tornou evidente, 

uma vez que estes sujeitos estavam envolvidos em torno de um conjunto de tarefas 

e compartilhavam as vitórias e os insucessos. 
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O tutor, por sua vez, responsável pelos interesses institucionais da EAD, 

promovia o estímulo à autonomia, responsabilidade com a aprendizagem traduzida, 

principalmente, por atribuir ao formando a responsabilidade perante ele e seus 

colegas, nos momentos de tutoria, do domínio das técnicas e tecnologias do objeto 

de estudo. O resultado do seu trabalho, bem como, do processo de estudo dos 

formandos, era legitimado pelas avaliações externas, uma vez que estas eram 

elaboradas pelo coordenador de disciplina que não fazia parte diretamente da 

comunidade de estudos. Percebemos, nesse sentido, uma responsabilidade 

matemática mais evidente por parte do tutor. 

Sob esse enfoque de valorização da obra matemática, do processo de 

estudo, das responsabilidades matemáticas dos alunos (professores em formação) e 

dos formadores (tutor e/ou coordenador de disciplina), o que podemos esperar da 

prática docente ou das praxeologias desenvolvidas por esses atores no ensino 

presencial, após vivenciarem a experiência ou serem (trans)formados, na 

modalidade de ensino a distância? 

Nossa pesquisa revela que os sujeitos investigados – professores em 

formação e formadores – são (trans)formados por meio dessa experiência 

evidenciada em suas práticas no ensino presencial em que passou a ser valorizada, 

de forma mais explicita, a obra matemática, o processo de estudo, a 

responsabilidade matemática e as comunidades de estudo, dividindo com seus 

alunos a responsabilidade pelo processo de ensino e aprendizagem. Identificamos 

assim, a luz da TAD, uma transposição de praxeologias didáticas desencadeada 

pela EAD.  

Percebemos que a transposição de praxeologias propiciou uma mudança 

de postura dos sujeitos investigados em suas salas de aula do ensino presencial. 

Eles fizerem mais que uma “adaptação” de praxeologias didáticas instituídas pelo 

curso para o ensino presencial, pois manifestaram em seus fazeres docentes uma 

maior autonomia sobre a utilização das (novas) praxeologias. 

Acreditamos que isso se deve ao fato de que transpor uma praxeologia 

matemática ou didática é colocá-la em lugar diferente de seu contexto original, 

adaptando-a a realidade do professor, sem, no entanto, que ele limite-se a forma 

como ela foi vivenciada, experienciada, estudada ou aprendida. Ou seja, no 

processo de transposição de praxeologias, o professor passou a ter um maior 
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domínio sobre sua prática manifestada no caminhar sobre as renovadas relações 

entre diferentes praxeologias. 

Os resultados obtidos em nossa pesquisa apontam possíveis 

contribuições do ensino a distância para o ensino presencial. No entanto, julgamos 

necessário buscar compreender, por exemplo, as relações entre os elementos 

presentes na EAD, sob a luz da TAD, como a responsabilidade matemática de 

formadores, a obra matemática por eles elaborada, a comunidade de estudo, o 

estudo da obra e a responsabilidade matemática dos formandos, de modo a 

identificar em que condições tais relações podem contribuir para o processo de 

formação inicial e continuada de professores da matemática. 

Essas questões, e outras relacionadas ao processo didático nessa 

modalidade de esnino, nos encaminham para pesquisas futuras sobre as relações 

entre ensino a distancia e formação inicial e continuada de professores de 

Matemática sob a luz da “Teoria Antropológica do Didático”.  
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ANEXO A 

 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS COM OS PROFESSORES EM FORMAÇÃO 

 

1. Qual o tema da sua aula? 

2. Quais as atividades que você irá propor aos alunos? 

3. O que você pretende com essas atividades? 

4. Por que você escolheu essas atividades? 

5. Quais as referências que você utilizou para preparar estas atividades? 

6. Qual a importância deste tema? 
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ANEXO B 

 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS COM OS FORMADORES 

 

1. Há quanto tempo você é professor da UFPA? 

2. Há quanto tempo você começou a trabalhar no curso de Licenciatura em 

Matemática na modalidade à distância da UFPA? 

3. Quais são as atividades que você desenvolveu e/ou desenvolve dentro do curso 

na modalidade à distância? 

4. Que tipo de contribuições a sua experiência na educação à distância trouxe para 

a sua prática docente no ensino presencial? 

 

 

 


