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Resumo:

As dificuldades apresentadas por alunos na
aprendizagem da Álgebra é uma preocupação
demonstrada por muitos educadores e a prática
docente é apontada como um dos fatores
capazes de diminuírem ou solucionarem tais
dificuldades. O objetivo da pesquisa
apresentada neste artigo foi identificar quais
são as preocupações dos pesquisadores que
estudam a temática da educação algébrica
participantes da XIII Conferência Interamericana
de Educação Matemática – CIAEM, realizada em
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2011, na cidade de Recife no Brasil. O material
de análise constituiu-se de 37 artigos
publicados nos Anais do evento. A pesquisa
realizada foi de cunho bibliográfico com
objetivo exploratório. Os resultados revelam
que há uma preocupação dos pesquisadores
voltada às questões metodológicas da prática
docente, mas não há a mesma preocupação em
analisar a formação inicial do professor que
ensina Álgebra. 
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Introdução
 
As avaliações nacionais e internacionais (PROVA BRASIL, 2011; PISA, 2009 apud GUIMARÃES, 2010) mostram que os alunos
brasileiros apresentam um baixo rendimento nesse componente curricular e, como consequência, a Matemática acaba se
apresentando como um vilão no que se refere à evasão escolar e qualidade do ensino.
Entende-se que a Matemática traz consigo um formalismo que, aliado à dificuldade de abstração faz com que o aluno se distancie
de seu estudo, até porque diversas vezes os conceitos e procedimentos apresentados não são entendidos de imediato e, talvez,
nem em uma segunda explicação, fazendo com que o aluno se desmotive para seu estudo. A preocupação com aprendizagem de
Matemática é mundial, já que se procura por alternativas de solução para o baixo aproveitamento em Matemática em vários países
(FELICETTI, 2007; PORTANOVA, 2005; FIORENTINI e LORENZATO, 2006; NCTM, 1989; 1991).
Segundo Onuchic e Allevato (2004) há um cuidado para que o ensino de Matemática seja eficaz e mostre resultados melhores dos
que são apresentados hoje. Os autores afirmam que:
 
[...] gente de todo o mundo está trabalhando na reestruturação da Educação Matemática. Ensinar bem Matemática é um empenho
complexo e não há receitas fáceis para isso. Não há um caminho único para se ensinar e aprender Matemática. (ONUCHIC;
ALLEVATO, p. 214).
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Ainda com relação ao ensino de Matemática, em especial para ao ensino algébrico, esse quadro não é diferente. Avaliações
brasileiras mostram que os alunos brasileiros da 8a série (9o ano) do Ensino Fundamental não possuem habilidades tais como
identificar uma expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em sequências ou identificar uma equação ou uma
inequação de primeiro grau que expressa um problema. Estas habilidades, por exemplo, deveriam ter sido desenvolvidas nas
séries que precedem o 9o ano anos finais.
Para os anos finais do Ensino Fundamental, os resultados da Prova Brasil mostram que a média dos estudantes brasileiros está em
um nível seis de desenvolvimento, em uma escala que vai até doze. (PROVA BRASIL, 2011). De acordo com a descrição dos
níveis da escala de desempenho de Matemática estabelecido pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB, alunos no
nível seis ainda não possuem as habilidades descritas no Tema III que compõem os tópicos da Matriz de Referência da Disciplina
de Matemática, no qual fazem parte as do contexto algébrico. (BRASIL, INEP, 2011). Tais tópicos podem ser observados no
quadro 1.
 
Quadro 1 – Tópicos da Matriz de Referência da Disciplina de Matemática
Temas Tópicos
Tema I Espaço e Forma
Tema II Grandezas e Medidas
Tema III Números e Operações/ Álgebra e Funções
Tema IV Tratamentos das Informações
Fonte: (BRASIL, INEP, 2011)
 
Dentro destes quatro tópicos, foram elaborados descritores específicos que se referem às habilidades desenvolvidas pelos alunos.
O tema III, o qual aborda o estudo da Álgebra, possui entre os seus descritores, por exemplo, D32 – Identificar a expressão
algébrica que expressa uma regularidade observada em sequências de números ou figuras (padrões) e D33 – Identificar uma
equação ou uma inequação de primeiro grau que expressa um problema.
De acordo com a descrição dos níveis da escala de desempenho de Matemática estabelecido pelo SAEB, alunos no nível seis
ainda não possuem as habilidades descritas no Tema III, no qual fazem parte as do contexto algébrico. (BRASIL, INEP).
Nas habilidades propostas dos descritores D 32 e D 33 residem algumas das dificuldades que exigem habilidades de interpretação
de uma situação e a tradução dessa situação para a linguagem algébrica. Nessa tradução, ou seja, sintetização da situação, com o
objetivo de facilitar a comunicação e a resolução, o aluno apresenta dificuldades.
O fato de se utilizar uma linguagem matemática formal é para sintetizar a comunicação. Para Moura e Souza
 
É quase natural que o matemático de cada época, de cada civilização, procure encontrar uma espécie de taquigrafia para
simplificar o máximo a sua escrita. Afinal a busca do ser humano, há muito, está relacionada à diminuição do trabalho físico e
braçal. (2005, p. 33).
 
Essa linguagem extremamente formal e rica acaba afastando o aluno, dando uma ideia de pertencer somente ao mundo dos
matemáticos e, podendo se tornar um fator excludente. Aliado a esse formalismo, algumas vezes a forma como esse campo
matemático está sendo trabalhado pode acentuar as dificuldades de aprendizagem.
Nesta direção, associando as dificuldades apresentados pelos alunos na aprendizagem da álgebra e a formação/preparação do
professor de matemática para ensinar determinado conteúdo iniciou-se um estudo exploratório sobre a essa temática. Assim, este
estudo possui como objetivo analisar trabalhos apresentados na última Conferência Interamericana de Educação Matemática –
CIAEM, realizada em 2011, na cidade de Recife – Brasil que abordam a temática da educação algébrica.
 Busca-se verificar, via estudo bibliográfico nos anais do XIII CIAEM, quais são as preocupações dos pesquisadores que estudam a
temática da educação algébrica.

 

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/a_licenciatura_em_matematica_prepara_o_professor_para_ensinar_alg.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.3-9,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



Metodologia
 
A metodologia utilizada nessa pesquisa foi de cunho descritivo exploratório tendo como procedimento técnico uma pesquisa
bibliográfica. Procurou-se mapear, descrever e classificar inicialmente os artigos encontrados. Para Gil, (2007) a pesquisa
exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir
hipóteses.
Na busca de artigos apresentados nos últimos eventos, optou-se pela análise dos trabalhos da última Conferência Interamericana
de Educação Matemática – CIAEM, realizada em 2011, na cidade de Recife – Brasil. Nesse ano, o evento apresenta uma página
na internet com todos os artigos na íntegra, separados em 12 temas, sendo um deles, foco de interesse deste estudo, Álgebra na
Educação Matemática.
Dentro desse tema, foram encontrados 37 trabalhos, sendo 24 comunicações, 10 oficinas e 3 pôsteres. Com o objetivo de verificar
como a temática da Educação Algébrica está sendo apresentada por pesquisadores em eventos na área da Educação Matemática,
segue a análise dos trabalhos quanto a nacionalidade da produção, nível de ensino no qual o trabalho está focado e o tema
desenvolvido em cada trabalho.
 
ANÁLISE
 
Dos 37 artigos analisados 22 são produções brasileiras, sendo uma dessas em parceria com a França, 5 são do México, 2 da
Colômbia e 2 da Argentina. Os Estados Unidos apresentam 1 trabalho, assim como Portugal, Peru, Costa Rica e Guatemala. Uma
produção apresentada é uma parceria entre Venezuela e Espanha. O fato de a Conferência ter acontecido no Brasil pode explicar a
maioria dos trabalhos serem de produção brasileira.
É interessante analisar que do total de publicações, apenas 4, ou seja, 10,8 % das produções tenha sido realizada fora de uma
Universidade ou de um Centro Universitário. Uma destas foi apresentada por um grupo de professores da Costa Rica, outras duas
publicações foram realizadas por professores da rede pública de Pernambuco e, uma publicação feita por uma professora de uma
escola privada Peruana.
A partir da leitura dos trabalhos, identificou-se que a maioria deles aborda a Educação Algébrica no Ensino Fundamental com um
percentual de 54,05%. Na sequência, 6 trabalhos possuem o foco no nível do Ensino Médio, 5 no Ensino Superior, 2 trabalhos
fazem uma relação entre o Ensino Médio e Superior e, outros dois relacionam o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Tais dados
constam na tabela 1.
 
Tabela 1 – Nível de ensino das discussões

Nível Quantidade
Fr. (%)

Ensino Fundamental 20(54,05)
Ensino Médio 6 (16,21)
Ensino Fundamental e Médio 2 (5,41)
Ensino Superior 5 (13,51)
Ensino Médio e Superior 2 (5,41)
Geral 2 (5,41)
Total 37 (100)
Fonte: construído pelas autoras com base nos Anais da XIII CIAEM.
 
É a partir do 7o ano do Ensino Fundamental que a Álgebra começa a ser formalizada na Educação Básica e, com ênfase, no 8o
ano. Dessa forma pode-se explicar o fato de a maioria dos trabalhos, ou seja, 54,05 %, estarem focados nesse nível de Ensino,
pois já no início do estudo desse campo matemático as dificuldades são percebidas. D’Amore (2007) aponta que ficam mais
evidentes algumas dificuldades dos alunos com relação à aprendizagem da Matemática, quando se passa a ter contato com a
álgebra, dificuldades estas relacionadas às ideias de linguagem e simbolismo. Quanto ao tema apresentado em cada pesquisa, dos
37 trabalhos que estão dentro do objeto de análise deste estudo, 18, ou seja, 48,64% tratam sobre metodologia de ensino, com
enfoques variados, como: equações do 1o grau, programa de ensino e atividades nos livros didáticos, significados atribuídos, a
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utilização de material concreto, a convergência da linguagem algébrica e, outros 4 que correspondem a 10,81%, tomam como
objeto de investigação as dificuldades apresentadas e propõem uma metodologia com o objetivo de minimizar as mesmas. Dos
demais trabalhos apresentados sobre educação algébrica aparecem as diferentes concepções da Álgebra, análise das estratégias
e procedimentos utilizados pelos alunos na resolução de problemas algébricos. Na tabela 2 é apresentada a frequência e o
percentual de cada tema discutido dentro da Educação Algébrica.
 
Tabela 2 – Temas discutidos dentro da Educação Algébrica.

Temas Quantidade
Fr. (%)

Metodologia de Ensino 18 (48,64)
Procedimentos/estratégias algébricas dos estudantes 4 (10,81)
Análise de dificuldades e metodologia 4 (10,81)
Análise de livro didático
Concepções de Álgebra e Educação Algébrica
Outros

5 (13,51)
2 (5,41)
4 (10,81)

Total 37 (100)
Fonte: construído pelas autoras com base nos Anais da XIII CIAEM.
 
Pode-se observar na tabela 2, que quase metade dos trabalhos, 48,64%, possui o foco no tema Metodologia de ensino e, ainda há
outros 4 trabalhos que analisam dificuldades e propõe alguma metodologia para uma mudança da prática docente. Dessa forma
cabe destacar que 59,45% faz um estudo sobre metodologias ou/e analisam dificuldades e propõe alguma metodologia de ensino.
Percebe-se que há um interesse dos pesquisadores em analisar as dificuldades encontradas em conteúdos que fazem parte do
contexto algébrico e propor mudanças metodológicas a partir de atividades e experiências. Alguns desses trabalhos foram
apresentados no formato de mini-curso. Verifica-se a necessidade de abordar a ação pedagógica do professor e as implicações
desta na aprendizagem dos alunos, ou seja, refletir sobre a sua formação.
 
[...] na sua identidade, na sua relação com o saber, com a aprendizagem, com os programas; sua visão da cooperação e da
autoridade, seu senso ético; em suma, pode fazer emergir esse novo oficio pelo qual lutou “A autonomia e a responsabilidade de
um profissional dependem de uma grande capacidade de refletir em e sobre sua ação. Essa capacidade está no âmago do
desenvolvimento permanente, em função da experiência de competências e dos saberes profissionais. Por isso, a figura do
profissional reflexivo está no cerne de uma profissão, pelo menos quando a consideramos sob o ângulo da especialização e da
inteligência no trabalho. (PERRENOUD, 1999, p.12).
 
Além dos conhecimentos específicos do saber matemático, o professor necessita de uma didática para exercer o seu ofício. A
forma de trabalhar do professor vai sendo desenvolvida com a sua prática, ou seja, é na sala de aula que ele se constitui como tal.
“Para os professores, os saberes adquiridos através da experiência profissional constituem os fundamentos de sua competência”
(TARDIF, 2002, p.48).  É com a sua experiência que vai aprimorando a prática pedagógica e, principalmente com a reflexão sobre
essa prática e a preocupação de ser um bom profissional.
Ao sair da universidade, o professor inicia o trabalho e se depara com uma realidade bastante complexa, pois o ofício desenvolvido
por ele necessitará Muito mais que os saberes universitários. Além disso, as técnicas estudadas na universidade nem sempre são
ajustadas para a realidade que o futuro professor encontra. Tardif (2000) esclarece que a prática do professor nunca será um
espaço no qual ele aplica seus conhecimentos universitários e, na melhor das hipóteses poderá ser um processo no qual ele filtra
esses conhecimentos que os dilui e transforma, dependendo do contexto.
A formação inicial do professor deveria ser voltada para a relação entre os conteúdos específicos e a ação pedagógica, sem que as
disciplinas da formação pedagógica fossem trabalhadas isoladamente. De acordo com Lelis (2001),
 
No interior do debate sobre a formação de professores, vão sendo aprofundados os problemas crônicos enfrentados pelas
instituições formadoras: falta de articulação entre a teoria e a prática educacional, entre formação geral e formação pedagógica,
entre conteúdos e métodos. (p. 49).
 
Uma pesquisa realizada por Fiorentini et al (2003) que analisou 112 pesquisas realizadas nos últimos 25 anos sobre a formação de
professores que ensinam Matemática, ainda aponta, além dos problemas elencados por Lelis (2001), a pouca articulação entre
formação e realidade escolar e um distanciamento entre o que os futuros professores aprendem na licenciatura e o que realmente
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necessitam na prática escolar.
Ainda, tratando da formação do professor que acaba de sair da universidade, esse é desafiado a buscar a formação continuada e a
refletir constantemente sobre a sua ação pedagógica, de forma que seja levado a ressignificá-la permanentemente. O professor
que procura pela educação continuada pode fazer evoluir as suas competências, uma vez, que na formação continuada pode haver
a troca entre os pares, desencadeando a reflexão sobre a sua prática e promovendo mudanças metodológicas na prática docente.
De acordo Fiorentini e Nacarato (2005, p.38), “a participação em projetos de formação continuada e a melhoria das condições
profissionais e institucionais podem contribuir para a produção e (re)elaboração dos saberes necessários a mudança curricular”
(2005, p.38). As pesquisas analisadas por Fiorentini et al (2003) “apontam que a reflexão, a investigação da própria prática e os
saberes da experiência como elementos fundamentais para a constituição e o desenvolvimento profissional do professor” (p. 153).
No que concerne a busca de formação continuada pelo professor, seria necessário avaliarmos dois pontos fundamentais: que o
professor  tenha condições de participar de cursos, encontros, enfim, ações constantes de formação e, também, que o professor se
disponha a participar, que exista um comprometimento por parte dele. Essa análise daria elementos para outro estudo.
Dentre os 37 estudos apresentados, 7 foram focadas no nível superior de ensino e, superior e médio, sendo que dois deles
abordam a Matemática na Engenharia: uma trata de estilos de aprendizagem (MONTES; OROZCO, 2011) e a outra, da utilização
de situações problemas de engenharia para trabalhar disciplinas do início da graduação, como a Álgebra Linear (GAITÁN et al,
2011). Um trabalho faz uma análise de livros didáticos, com o objetivo de comparar a forma de abordagem do conjunto dos
números Naturais no Ensino Médio e no Superior (ELIAS; BARBOSA; SAVIOLI, 2011). Outra pesquisa apresenta uma proposta de
ensino para a Álgebra Matricial nos cursos de Ciências Econômicas (OROPEZA; MORENO, 2011). Dos três trabalhos ainda
apresentados com foco nesse nível, um trata das dificuldades encontradas por alunos na aprendizagem de Álgebra Linear e propõe
um trabalho com software (RODRÍGUEZ, 2011). Outro analisa as concepções de Álgebra e Educação algébrica de alunos do curso
de Licenciatura em Matemática (SILVA; SAVIOLI, 2011) e, um último propõe uma reflexão sobre as dificuldades encontradas por
estudantes da educação básica e início da licenciatura em concepções de ensino e no conceito de variável. (PIRES; SOUSA,
2011).
Destaca-se aqui que apesar de haver uma preocupação voltada à metodologia de ensino usada por professores que ensinam esse
conteúdo, não há a mesma preocupação em estudar a formação do professor que ensina Álgebra.
Do total de trabalhos apresentados, 7 possuem foco no nível de ensino superior ou superior e médio. Desses 2 apenas abordam
dificuldades dos alunos da licenciatura em Matemática em conceitos algébricos, ou seja, apenas 5,40% dos 37 estudos, buscaram
analisar a formação do professor. Os resultados encontrados revelam que existe há uma necessidade de estudos nessa área.
Albuquerque e Contijo (2013), em um artigo no qual discutem alguns aspectos que permeiam a formação do professor de
Matemática, mencionam que há uma dispersão no que se refere às questões essenciais que tratam da formação de professores na
produção acadêmica apresentada nos principais eventos promovidos pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática – SBEM.
Ainda sobre a carência de estudo sobre o tema, há “uma grande predominância de questões que de certa forma tangenciam a
formação docente, mas não compõe [sic] pesquisas propriamente ditas sobre formação de professores” (NACARATO; PAIVA,
2008, p. 12 citados por ALBUQUERQUE; GONTIJO, 2103, p. 77).
Essa análise nos leva a pensar que esse é um campo aberto para estudos futuros.
Essa pesquisa apresentou pouco dos trabalhos apresentados no CIEM 2011, mas já é possível observar a complexidade do tema
em questão e da impossibilidade de abordar com mais profundidade em poucas páginas. A análise mais detalhada de todos os
trabalhos aqui mencionados será objeto de estudo para um próximo artigo.
 
 

CONSIDERAÇÕES
 
A formação do professor que não está de forma alguma dissociada do baixo rendimento em Matemática dos alunos quer seja em
âmbito nacional ou internacional. Observa-se que muitos professores manifestam a sua insatisfação e preocupação com os
resultados obtidos pelos alunos no que se refere ao ensino e aprendizagem da Álgebra e, a relação desses com a prática docente.
Não é possível almejar um ótimo rendimento dos alunos, sem que os mesmos tenham professores exercendo a sua prática de
maneira eficaz, já que esse é um componente essencial no processo de ensino e aprendizagem.
Os resultados da pesquisa mostram que há um interesse dos pesquisadores em analisar as dificuldades encontradas na
aprendizagem de conteúdos que fazem parte do contexto algébrico e propor mudanças metodológicas a partir de atividades e
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experiências. A maioria - sendo 22 do total de 37 - dos trabalhos apresentados teve um foco específico no Ensino Fundamental,
nível de ensino no qual a Álgebra é formalizada.
Destaca-se que apesar de haver uma preocupação por parte dos pesquisadores no que se refere à metodologia de ensino dos
professores da Educação Básica, não há a mesma preocupação em estudar a formação do professor que ensina Álgebra. Existe
uma carência na produção científica nessa área. Desse modo emergem alguns questionamentos, entre eles: De que forma as
pesquisas sobre a formação inicial do professor que ensina Álgebra estão sendo conduzidas?  A sua prática docente está sendo
motivo de preocupação por parte dos pesquisadores? A licenciatura em matemática prepara o professor para ensinar Álgebra?
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