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Resumo:  

Este trabalho objetiva apresentar o conhecimento de vinte e dois futuros professores de matemática da 
Universidade de Cuenca sobre os diferentes significados do objeto matemático média aritmética. O estudo, de 
abordagem qualitativa, indica que a maior parte dos futuros professores participantes apresenta pouco 
conhecimento sobre a complexidade do objeto matemático media aritmética (entendida como uma pluralidade de 
significados), demonstrando dificuldades para justificar que tipo de significado da media aritmética devem usar 
para resolver determinado tipo de problema.  

 

Palavras-chave: conhecimento do futuro professor de matemática, significados de media aritmética, critérios de 
adequação didática. 

 

1. Introdução  

O interesse na melhora dos processos de formação de professores gerou 

modelos teóricos para identificar e classificar o conhecimento do professor (DAVIS 

e RENERT, 2013; FERNÁNDEZ; LLINARES e VALLS, 2012; LISTON, 2015; MASON, 

2002; ROWLAND; HUCKSTEP e THWAITES, 2005). O modelo de competências e 
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conhecimento didático-matemático (CCDM) do professor de matemática, baseado na 

Abordagem Ontossemiótica (EOS) (GODINO, BATANERO e FONT, 2019) é um deles. Na 

estrutura do CCDM, o construto critério de adequação didática (CI) é uma das ferramentas 

ensinadas em vários ciclos formativos para desenvolver nos professores a competência da 

análise de adequação didática de um processo de instrução (GODINO, GIACOMONE, 

BATANERO e FONT, 2017).  A adequação didática é composta por seis critérios com seus 

respectivos componentes e indicadores. Um dos critérios é o epistêmico, que serve 

para avaliar a adequação matemática de um processo instrucional. Este critério, inclui, entre 

seus componentes, apresentar aos futuros professores uma amostra 

representativa da complexidade dos objetos matemáticos. Levar em consideração essa 

complexidade, como argumentado em Burgos et al. (2018), implica, entre outros 

aspectos, que o professor pode apresentar e resolver uma tipologia diversificada 

de problemas, encontrar soluções diferentes e analisar o conhecimento envolvido na 

proposição e solução de problemas.  

Um estudo publicado em Calle, Breda e Font (2020), com 95 professores equatorianos 

de matemática em exercício, ressalta que a maioria deles falhou em relacionar, de maneira 

correta, o significado parcial de média aritmética necessário para solucionar um problema 

com seu enunciado correspondente, mostrando pouco conhecimento sobre a complexidade do 

referido objeto matemático. 

Essa é uma dificuldade relevante se considerarmos que: 1) no contexto equatoriano, 

a proposta curricular da área de Matemática afirma que essa área está focada no 

desenvolvimento do pensamento lógico e crítico para interpretar e resolver problemas da vida 

cotidiana (MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE ECUADOR, 2016). 2) os baixos resultados 

apresentados pelos estudantes equatorianos nas avaliações aplicadas por organizações 

nacionais e internacionais. 

Essa realidade coloca em primeiro plano a necessidade de fazer profundas mudanças 

na formação inicial e contínua dos professores de matemática, até atingir os conhecimentos e 

habilidades que o futuro professor de matemática deve ter para desenvolver a competência 

matemática de seus alunos. 

No contexto desse problema, o objetivo deste trabalho é analisar o conhecimento de 

um grupo de futuros professores de matemática do Equador sobre a complexidade do objeto 

matemático média aritmética, objeto matemático selecionado por suas múltiplas aplicações 

em contextos intra matemáticos e extra matemáticos (BATANERO, 2000). 
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A seguir, apresentam-se o referencial teórico, a metodologia utilizada, os resultados e 

algumas considerações finais. 

2. Referencial teórico  

O modelo do CCDM e a adequação didática 

A Abordagem Ontossemiótica do Conhecimento e Instrução Matemática (EOS) é um 

sistema teórico inclusivo da Educação Matemática que articula várias categorias de 

conhecimentos e competências (CCDM) considerados necessários para um ensino adequado 

da matemática (GODINO; BATANERO e FONT, 2019). Nesse modelo teórico, as duas 

competências principais do professor de matemática são consideradas a competência 

matemática e a competência em análise e intervenção didática, sendo que nesta última, o 

núcleo fundamental (BREDA; PINO-FAN e FONT, 2017) consiste em planejar, aplicar e 

avaliar sequências didáticas próprias e alheias, por meio de técnicas de análise em didática e 

critérios de adequação, para estabelecer ciclos de planejamento, implementação, avaliação e 

propor propostas de melhoria.  
Essa competência geral é composta por diferentes subcompetências (Breda, Pino-Fan 

e Font, 2017): 1) subcompetência de análise da atividade matemática; 2) subcompetência de 

análise e gerenciamento da interação e seus efeitos na aprendizagem dos alunos; 3) 

subcompetência na análise de normas e meta-normas; e 4) subcompetência para valorar a 

adequação didática dos processos de ensino. Neste trabalho, focaremos, especialmente nesta 

última subcompetência, mais especificamente em um de seus componentes. A 

subcompetência de valoração da adequação didática dos processos de ensino relaciona-se com 

a reflexão global sobre a prática de ensino, sua avaliação e melhoria progressiva 

(GIACOMONE; GODINO e BELTRÁN, 2018); portanto, responde a quais critérios seguir 

no desenho de sequências de atividades, como desenvolver e avaliar a competência 

matemática dos alunos e quais mudanças fazer para alcançar objetivos de aprendizado mais 

altos. Essa noção é dividida nos seguintes critérios parciais de adequação didática (FONT; 

PLANAS e GODINO, 2010):  epistêmica, ecológica, cognitiva, afetiva, interacional e 

mediacional. Neste trabalho nos centraremos na adequação epistêmica que, refere-se à 

representatividade e interconexão de significados institucionais implementados (ou 

pretendidos) com relação a um significado de referência. As tarefas ou situações 

problemáticas são um componente fundamental nesta dimensão e devem envolver vários 

objetos e processos matemáticos.       

A adequação epistêmica e a complexidade de objetos matemáticos 
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Um dos princípios fundamentais da EOS foi levado em consideração para a adequação 

epistêmica, o qual pode ser formulado da seguinte maneira: os objetos matemáticos emergem 

das práticas, o que implica em sua complexidade (FONT; GODINO e GALLARDO, 2013; 

RONDERO e FONT, 2015). Desse princípio é derivado um componente (representatividade), 

cujo objetivo é levar em conta, na medida do possível, a referida complexidade, tanto no 

planejamento, quanto no replanejamento de sequências didáticas (PINO-FAN et al., 2013).  

O componente Representatividade da complexidade dos objetos matemáticos 

(entendido como uma pluralidade de significados parciais) refere-se ao grau de 

representatividade e interconexão dos significados institucionais implementados (ou 

pretendidos) em relação a um significado de referência (FONT; PINO-FAN e BREDA, 2020; 

GIACOMONE; GODINO e BELTRÁN-PELLIECER, 2018). Cada um desses significados 

permite que diferentes tipos de problemas sejam resolvidos; portanto, se o aluno tiver 

competência para resolver uma variedade de problemas, onde o objeto matemático em 

questão tem um papel determinante, o aluno deve ter uma rede de significados parciais desse 

objeto bem conectados entre si (FONT, BREDA e SECKEL, 2017).  

Complexidade do objeto matemático media aritmética 

Rondero e Font (2015) investigaram os mecanismos de articulação da complexidade 

associada ao objeto matemático média aritmética. Para fazer isso, eles descreveram essa 

complexidade em termos de diferentes significados, ou seja, a média aritmética entendida 

como: soma de todos os valores divididos pelo número de valores; estimativa de uma medida 

de magnitude; valor representativo de um conjunto de dados; operador que associa um único 

valor a um conjunto de dados; média de médias e média ponderada.  

Ensinando uma amostra representativa desses significados, podemos dizer que o 

professor estaria trabalhando, através da resolução de problemas, a representatividade da 

média aritmética permitindo ao aluno articular ou conectar os diferentes significados. Nesta 

pesquisa, considerando os sujeitos participantes, três dos significados parciais da média 

aritmética considerados em Batanero (2000) foram considerados: a média como valor 

representativo de um conjunto de dados; a média como a estimativa de uma medida e a média 

como um valor que compensa os excessos com os defeitos (equilíbrio, equidade, etc.). 

3. Metodologia  

Nesta investigação, foi utilizada uma metodologia qualitativa com abordagem 

interpretativa de tipo exploratória. Participaram 22 futuros professores de matemática que 

estudavam a disciplina de Álgebra no curso de Pedagogia das Ciências Experimentais da 
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Universidade de Cuenca, Equador. O processo foi iniciado com a apresentação de três 

significados parciais do objeto média aritmética apresentados anteriormente. Uma vez 

internalizado a plurissignificação da media aritmética, foi consultado sobre a necessidade de 

os alunos entenderem esses significados e aplicá-los na resolução de problemas. Quando os 

futuros professores indicaram que estavam de acordo, foi aplicado um teste com três 

problemas que eles precisavam resolver, relacionando-os com seus significados 

correspondentes e justificando sua resposta. Os significados e problemas propostos estão 

localizados em um nível de acordo com sua formação inicial como profissionais: 

Quadro1. Problemas propostos para os futuros professores. 
Problema A: Algumas crianças levam doces para a aula. André tem 5, Maria 8, José 6, Carmen 1 e 
Daniel 0. Como distribuir os doces igualmente?   
Problema B: Os seguintes valores foram obtidos medindo a altura (cm) alcançada por um grupo de 
estudantes ao pular antes e após o treinamento. Você acha que o treinamento é eficaz? 
Altura alcançada em cm. 
Alunos                     Ana   Bea Carol Diana Elena Fanny Laia Hilda Inés Juana                            
Formação antes        115   112   107   119    115   138      126   105    104   115    
Após o treino            128   115   106  128    122    145      132  109   102    117    
Problema C: Oito alunos da mesma turma medem o peso de um objeto pequeno usando o mesmo 
instrumento, obtendo os seguintes valores em gramas: 6.2; 6,0; 6,0; 6.3; 6.1; 6,23; 6,15; 6.2 Qual seria 
a melhor estimativa do peso real do objeto? 

Fonte: Batanero (2000). 
  

Na análise dos resultados o raciocínio das respostas foi avaliado através da 

justificativa das respostas fornecidas. 

4. Resultados 

Os resultados obtidos com 22 futuros professores de matemática, ao relacionar 

significados da média aritmética com os problemas propostos, mostram que a maioria 

consegue fazê-lo corretamente (Tabela 1). No entanto, o raciocínio refletido na justificativa 

dada a cada problema indica que os professores não levam em consideração a complexidade 

do objeto matemático "média aritmética". 

Tabela 1.   Avaliação das respostas dadas por 22 futuros professores. 

Significados da média aritmética Respostas 
corretas 

Respostas 
erradas 

1. A média como valor que compensa os excessos 
com os defeitos 

22 0 0 

2. A média como estimativa de uma medida  16 6 

3. A média como valor representativo de um conjunto 
de dados 

16 6 

Fonte: os autores. 
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 Por um lado, as justificativas dadas ao problema A são em grande parte aceitáveis, 

porque na declaração do problema, o significado de "média aritmética" é sugerido como 

equilíbrio ou equidade que representa a distribuição de doces entre as crianças. Por outro lado, 

os problemas B e C envolvem raciocínio mais exigente. A maior parte dos futuros professores 

obtêm a média aritmética e respondem às questões dos problemas propostos, mas não à 

relação solicitada (relacione o tipo de problema ao seu significado correspondente e justifique 

essa relação) (Tabela 2). 
 Tabela 2. Nível de aceitação das justificativas dadas pelos futuros professores de matemática, quando 

relacionam os significados da média aritmética com os três problemas propostos. 

  Justificativas para as 
respostas dadas 

Total Porcentagem de aceitação na 
resolução de problemas. 

Problema A: 

  

Aceitável 18   

             82%                Não aceitável 4 

  

Problema B: 

  

Aceitável 1   

             5%                Não aceitável 17 

Sem justificativa 4 

Problema C: 

  

Aceitável 1   

             5%                Não aceitável 21 

Fonte: os autores. 

A partir destes resultados, podemos inferir que os futuros professores podem resolver 

os problemas propostos, mas apresentam dificuldades para refletir sobre os diferentes tipos de 

significados e estabelecer relações entre estes significados e os problemas propostos. Em 

outras palavras, os futuros professores têm dificuldade em entender que existem vários 

significados do mesmo objeto matemático, entendidos como sua complexidade, que podem 

ajudar a resolver uma ampla gama de problemas. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa mostram que os professores em formação inicial 

na área de matemática, embora possam resolver os problemas propostos corretamente, têm 

dificuldades em refletir sobre a complexidade do objeto matemático média aritmética. Este é 

um resultado coincidente com a pesquisa de Leavy e O'Loughlin (2006), quando analisam o 

entendimento procedimental e conceitual da   média aritmética, o que mostra, em muitos 

casos, o entendimento conceitual limitado do objeto por futuros professores. Esse resultado 

coincide com outras pesquisas que mostram que os professores têm dificuldades em 

interpretar aspectos epistêmicos das tarefas que eles propõem aos seus alunos e seu potencial 

educacional (STAHNKE; SCHUELER e ROESKEN-WINTER, 2016). 

5. Considerações finais 
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Este trabalho teve como objetivos caracterizar o conhecimento do futuro professor de 

matemática sobre os diferentes significados da média aritmética. Os resultados mostram que 

os 22 futuros professores da Universidade de Cuenca podem resolver os problemas da 

média aritmética; no entanto, quando se solicita que eles justifiquem suas respostas, observa-

se que eles apresentam dificuldade em relacionar o tipo de 

problema proposto com o significado da média aritmética determinante para resolver dito 

problema. 

Dada a importância de desenvolver a competência matemática dos alunos no currículo 

equatoriano e, de maneira mais geral, no currículo de muitos países, é importante incentivar a 

reflexão de futuros professores sobre os diferentes significados de um objeto matemático, pois 

a apresentação de uma amostra representativa dessa variedade de significados permite que os 

alunos resolvam uma variedade de problemas extra matemáticos (FONT; BREDA e 

SECKEL, 2017). 
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