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Introdução 
 
 
João Pedro da Ponte 
Grupo de Investigação DIF — Didáctica e Formação 
Centro de Investigação em Educação e Departamento de Educação 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 
 
Lurdes Serrazina 
Grupo de Investigação DIF — Didáctica e Formação e 
Escola Superior de Educação de Lisboa 
 
 
 

A educação matemática ocupa-se das questões directamente relacionadas 
com o ensino e a aprendizagem da Matemática, o desenvolvimento curricular 
desta disciplina, a formação dos professores e a relação destes processos com o 
respectivo contexto social, cultural e político. Trata-se de um campo de 
actividade das ciências sociais e humanas que interessa a investigadores, 
formadores, professores e responsáveis educativos e que, nos últimos anos, tem 
conhecido um significativo progresso nos mais diversos países. 

Em alguns encontros internacionais tornou-se evidente a convergência, 
em muitos aspectos, das preocupações, interesses e modos de abordagem dos 
problemas deste campo pelos investigadores portugueses, espanhóis e italianos. 
Ao mesmo tempo, reconheceu-se um significativo desconhecimento mútuo no 
que respeita ao percurso percorrido pelas respectivas comunidades de 
investigação, bem como relativamente aos resultados alcançados por cada uma 
delas. Daí nasceu a ideia de realizar em Portugal uma escola de verão 
envolvendo investigadores e professores destes países – com uma participação 
numericamente equilibrada – tendo por objectivo proporcionar um 
conhecimento aprofundado dos trabalhos mais recentes. O tema principal foi a 
aprendizagem da matemática, incluindo abordagens teóricas e empíricas 
relacionadas com a investigação sobre o ensino e os professores. Além disso, 
uma atenção especial foi dedicada às metodologias de investigação em 
educação matemática, nomeadamente aos problemas sempre actuais do rigor e 
da relevância. 

Os participantes incluíram investigadores da “primeira geração” de cada 
um dos países, bem como investigadores jovens e estudantes de doutoramento. 
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No caso de Portugal e Itália, participaram ainda diversos professores dos 
ensinos básico e secundário associados a projectos de investigação. Para além 
dos elementos dos três países organizadores, participaram também 
doutorandos de nacionalidade colombiana e venezuelana que se encontravam 
na altura a fazer a sua formação em Espanha. Entre os presentes, a formação de 
base e a actividade principal incluía campos diversos como a educação 
matemática, a psicologia, a matemática e o ensino da matemática. 

O presente livro contém os textos desta escola de verão, que se realizou 
em Santarém em Julho de 1999. Embora seja um lugar comum dizer-se que a 
leitura dos documentos de um encontro dá apenas uma pálida ideia do que nele 
se passou. Não podemos deixar de o dizer a propósito desta realização, em que 
as línguas oficiais foram o português, o espanhol e o italiano. Ao contrário do 
que acontece na grande maioria dos encontros internacionais, em que se fala 
exclusivamente inglês, aqui cada participante falou na sua língua. Para além de 
constituir uma oportunidade de debater questões actuais de educação 
matemática, esta escola de verão constituiu assim também uma interessante 
experiência multicultural. 

Para preparação dos trabalhos, os textos das conferências e dos 
respectivos comentários foram distribuídos pelos participantes com 
antecedência. Cada conferência, proferida por um participante de um dos 
países, foi seguida de comentários produzidos por participantes dos outros dois 
países, após o que se generalizou o debate, muitas vezes intenso e acalorado. 

A escola de verão foi concebida como um momento de forte interacção 
onde todos podiam aprender com todos. Assim parece, de facto, ter acontecido. 
Alguns investigadores que no início manifestavam muitas certezas, com o 
desenrolar dos trabalhos começaram a apreciar novos aspectos dos problemas. 
Outros investigadores que no início se sentiam algo inibidos, ganharam 
confiança e passaram a ter uma participação progressivamente mais afirmativa. 

Cada um dos países interpretou de modo diverso as principais 
potencialidades deste encontro Os investigadores italianos aproveitaram, 
sobretudo, para fazer um balanço da sua investigação, discutindo de modo 
aprofundado as suas tradições e os seus elementos estruturantes e destacando a 
sua natureza colaborativa, baseada no trabalho conjunto de investigadores e 
professores. Os espanhóis e os portugueses destacaram alguns dos seus 
membros para apresentarem os trabalhos das respectivas equipas. Os espanhóis 
aproveitaram para proporcionar uma participação institucionalizada aos 
membros dos grupos de trabalho da respectiva sociedade científica enquanto 
que os portugueses privilegiaram sobretudo a participação dos que 
manifestaram o seu interesse em participar num evento desta natureza. 

A investigação em educação matemática em Portugal assume diversos 
traços bem marcantes. Destaca-se, por um lado, a sua forte ligação com a 
realidade educativa, baseada num estreito contacto com os professores das 
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escolas, alguns dos quais se interessam pela própria investigação. Salienta-se, 
também, o seu empenho na promoção de uma perspectiva curricular 
inovadora, que dá primazia a objectivos curriculares formativos e não ao uso 
social da matemática como simples instrumento de selecção. Deve referir-se, 
ainda, o seu interesse pela compreensão aprofundada dos problemas, 
valorizando as dimensões interpretativas e filosóficas, sem descurar, no 
entanto, a intervenção nas esferas da actividade associativa, política e da 
administração educativa. 

A dimensão da comunidade de educação matemática no nosso país não 
permite o desenvolvimento de tantas equipas de investigação como em 
Espanha e Itália, onde é possível abordar um largo espectro de problemas. No 
entanto, isso não tem impedido o desenvolvimento de núcleos com uma forte 
actividade – centrados em três ou quatro áreas – e com uma abordagem própria 
aos problemas deste campo. Isso não só transpareceu dos debates como acabou 
por ser reconhecido nos comentários críticos recebidos dos participantes dos 
outros países. Este livro representa, assim, um significativo testemunho deste 
momento importante no processo de crescimento e afirmação internacional da 
educação matemática portuguesa. 

Acreditamos que a escola de verão deixou importante sementes para 
projectos conjuntos envolvendo participantes dos três países organizadores, 
não só na área da aprendizagem mas também do currículo e da formação de 
professores. Iniciativas semelhantes ficaram programadas para se realizar, no 
futuro, em Espanha e Itália. 

Uma palavra final de agradecimento para as instituições e entidades que 
deram um contributo essencial à realização deste evento – muito em especial a 
Escola Superior de Educação de Santarém, o Instituto de Inovação Educacional, 
a Fundação para a Ciência e Tecnologia, a Fundação Calouste Gulbenkian, a 
Câmara Municipal e o Instituto Politécnico de Santarém. Uma palavra também 
de agradecimento para os docentes e funcionários da ESE de Santarém que não 
regatearam esforços para que tudo corresse bem nesta animada babel 
linguística onde se discutiu a matemática, a sua aprendizagem e o seu ensino. 

 



5 

2 
 
Interacções sociais e apreensão de 
conhecimentos matemáticos 
A investigação contextualizada1 

 
 
Margarida César 
Centro de Investigação em Educação e Departamento de Educação 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

 
 

 
As investigações realizadas nas últimas duas décadas têm realçado a 

importância que as interacções sociais estabelecidas na aula de matemática, 
nomeadamente as interacções entre pares, têm no processo de apreensão de 
conhecimentos e aquisição de competências matemáticas. Paralelamente, este 
interesse crescente pelo tema das interacções sociais tem sido visível nos 
encontros nacionais e internacionais dos últimos anos. O projecto Interacção e 
Conhecimento está a ser implementado há cinco anos, do 5º ao 12º anos de 
escolaridade, tendo como principal objectivo promover e estudar as interacções 
entre pares na sala de aula de matemática, enquanto meio para desenvolver 
uma auto-estima positiva por parte dos alunos, conseguir que eles tenham uma 
atitude mais positiva face à matemática, facilitar o seu pleno desenvolvimento 
socio-cognitivo e atingir sucesso escolar nesta disciplina. Os resultados que 
apresentamos e discutimos referem-se a este projecto e permitem compreender 
o papel que as interacções entre pares podem desempenhar na apreensão de 
conhecimentos e aquisição de competências matemáticas, assim como o que é 
necessário mudar, ao nível do contrato didáctico, para que esta forma de 
trabalho possa ser utilizada nas práticas quotidianas de sala de aula. 

 
 

Introdução 
 
 
A matemática é uma disciplina com uma elevada taxa de insucesso 

escolar, em Portugal, sendo rejeitada por muitos dos alunos que frequentam o 
ensino básico e secundário. Em alguns deles, esta rejeição é tão profunda que 
nem tentam resolver as tarefas matemáticas que lhes são propostas na sala de 
aula, pois estão convencidos de que não têm qualquer aptidão para a 
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matemática. No entanto, quando integram um projecto de inovação pedagógica 
(Abrantes, 1994; Bastos, 1999; César, 1997, 1998; 1999; César e Torres, 1997, 1998; 
César et al., 1999e; 2000a, 2000b, 2000c; Guimarães, Canavarro e Silva, 1993; 
Ponte, Oliveira, Cunha e Segurado, 1998b), que altera as regras tradicionais do 
contrato didáctico e que implementa práticas de sala de aula diferentes das 
habituais, muitos destes alunos descobrem capacidades que nem sonhavam 
possuir e os professores que leccionavam as respectivas turmas ficam 
admirados com a qualidade dos raciocínios que eles conseguem efectuar. 

Numa sociedade onde a informação é cada vez mais abundante, a 
literacia matemática reveste-se de cada vez maior importância para que se 
possa exercer uma cidadania plena. Por outro lado, a matemática é uma 
disciplina fundamental para muitos dos planos vocacionais dos alunos, pelo 
que ter insucesso repetido durante o ensino básico pode condicionar fortemente 
as opções de escolha que ficam em aberto. Por tudo isso, é natural que os 
professores e outros educadores se tenham preocupado em implementar 
práticas de sala de aula que fomentem atitudes mais positivas face a esta 
disciplina, contribuindo assim para promover a apreensão de conhecimentos e 
a aquisição de competências matemáticas e que muita investigação tenha sido 
efectuada, em Portugal, no domínio da educação matemática (Ponte, Matos e 
Abrantes, 1998c). 

Nas últimas duas décadas diversas investigações verificaram que as 
interacções sociais têm um papel fundamental nos desempenhos matemáticos 
dos alunos (César, 2000a; van der Linden et al., 2000). Deixou de se acreditar 
que saber, ou não saber, era uma questão de tudo ou nada, social e 
contextualmente neutra. A apreensão de conhecimentos e a aquisição de 
competências passou a ser vista como um processo complexo, que sofre a 
influência de múltiplos factores psico-sociais: a natureza das tarefas propostas, 
o estatuto de quem as propõe, as instruções de trabalho fornecidas aos alunos, o 
modo como estes interpretam a situação em que se encontram, o tipo de 
interacções sociais que se estabelecem na sala de aula e o contrato didáctico 
estabelecido. 

As investigações sobre o papel das interacções sociais na construção do 
conhecimento, sobre os processos e mecanismos que lhes estão inerentes, têm 
sido cada vez mais abundantes e abrangentes, estudando quer interacções entre 
pares, quer interacções professor/aluno(s). Os critérios de formação dos 
diversos tipos de díade, assim como as alterações a introduzir no contrato 
didáctico, têm sido analisados em profundidade. Compreendeu-se que para 
fomentar interacções ricas não basta sentar os alunos lado-a-lado (o que até já 
acontece há algum tempo na maioria das salas de aula portuguesas). 

Os resultados obtidos até agora têm sido encorajadores. As interacções 
entre pares revelaram ter ainda potencialidades superiores às que inicialmente 
se previam: não só se observam progressos para os alunos que interagem com 
um par mais competente (colega ou professor), mas também o par mais 
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competente surge beneficiado pelo facto de interagir com o par menos 
competente, pois o próprio processo interactivo permite uma co-construção de 
saberes. Assim, as interacções entre pares são um meio poderoso de promover 
o pleno desenvolvimento dos alunos e o seu sucesso em matemática, objectivos 
que aparecem expressos nos actuais currículos (Abrantes, Serrazina e Oliveira, 
1999). 

 
 

Quadro de referência teórico 
 

 
A linha de investigação em que temos trabalhado nos últimos dez anos 

teve a sua origem nos trabalhos pioneiros de Doise, Mugny e Perret-Clermont 
(1975, 1976) e de Perret-Clermont (1976/78) que estudavam o papel das 
interacções sociais no desenvolvimento cognitivo dos sujeitos. As primeiras 
investigações realizadas por estes autores recorriam a provas piagetianas, 
utilizando o método clínico piagetiano, procurando descobrir o papel que as 
interacções sociais tinham na promoção do desenvolvimento cognitivo. Os 
resultados foram nítidos: as crianças que trabalhavam em interacção social 
apresentavam maiores progressos cognitivos. Além disso, esses mesmos 
progressos eram estáveis no tempo, ou seja, não desapareciam quando passado 
algum tempo elas realizavam o pós-teste, voltando a trabalhar individualmente 
na resolução de provas que avaliavam a mesma capacidade operatória. 

Nesta época ainda se pensava que haveria uma relação directa entre as 
capacidades operatórias dos sujeitos e os seus desempenhos na sala de aula, 
porque o modelo essencialmente estruturalista que caracterizou a fase 
intermédia da teoria de Piaget (anos 40 a 60) tinha tido amplas consequências 
pedagógicas em alguns países, nomeadamente na concepção dos currículos de 
matemática. No entanto, convém salientar que os trabalhos de Piaget que mais 
inspiraram esta linha de investigação são da sua primeira fase (anos 20 a 40), 
que é uma fase muito mais funcionalista, na qual ele dá um grande relevo à 
importância das transmissões e interacções sociais no desenvolvimento da 
criança (Piaget, 1924, 1932, 1935) e da última fase da sua obra (na década de 60 e 
70), em que ele se interessa cada vez mais pelos processos e mecanismos que 
explicam a adaptação ao meio físico e social, abandonando a relevância que 
tinha dado às estruturas lógicas (Piaget, 1960, 1965, 1972, 1974, 1978, 1980). 
Alguns dos conceitos piagetianos, como o de assimilação e acomodação ainda 
se revestem de particular interesse actualmente (César, 2000a). 

À medida que a influência da teoria de Vygotsky (1962, 1978, 1985) foi 
crescendo, as interacções sociais ocuparam um lugar de cada vez maior relevo 
na investigação. Admitiu-se que não se vive no vazio social e que, por isso 
mesmo, os desempenhos dos sujeitos não são independentes dos contextos e 
situações em que ocorrem (Scheuwly e Bronckart, 1996; Sternberg e Wagner, 
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1994; van der Veer e Valsiner, 1991; Wertsch, 1985). Assim, o papel do 
experimentador ou do professor não é o de um questionador neutro. Quando 
um aluno responde a uma tarefa matemática proposta pelo professor, ele dá um 
significado ao que lhe é pedido, ao tom de voz usado, à linguagem verbal e não 
verbal utilizada. Como afirma Grossen (1997) as relações professor/aluno são 
atravessadas pelas interpretações que os alunos fazem do que os professores 
pretendem e as respostas que eles dão, mesmo as que se referem às tarefas 
matemáticas, são influenciadas por essas expectativas mútuas, o que também já 
fora salientado pelos autores que estudaram os desempenhos dos alunos em 
problemas absurdos (Martins e Neto, 1990). Resumindo, sempre que há uma 
interacção social, é necessário ser capaz de estabelecer uma intersubjectividade 
comum (Daniels, 1990; Wertsch, 1991) para que seja possível negociar 
significados. Assim sendo, as interacções sociais são processos complexos, que 
necessitam de ser estudados detalhadamente, para que se possam compreender 
os mecanismos em jogo e para conseguirmos aproveitar, do ponto de vista 
pedagógico, todas as suas potencialidades. 

Desde então, várias investigações realçaram o papel facilitador do 
trabalho em díade, comparativamente ao trabalho que é efectuado 
individualmente, mesmo quando este se aplica já a conhecimentos matemáticos 
e passa a ser efectuado em contexto de sala de aula (Branco, Angelino e César, 
1995; Carugati e Gilly, 1993; César, 1995, 1997, 1998, 1999; César e Torres, 1997, 
1998; César et al. 1999e; Gilly, 1990; Gilly e Roux, 1984; Perret-Clermont e 
Nicolet, 1988; Schubauer-Leoni e Perret-Clermont, 1988, 1997). Estes trabalhos 
permitiram compreender melhor as potencialidades pedagógicas das 
interacções entre pares e o papel que elas têm nos desempenhos dos alunos. A 
importância das interacções entre pares é também salientada numa recente 
revisão de literatura (Liverta-Sempio e Marchetti, 1997). 

Nesta linha de investigação, que conjuga os contributos que as teorias de 
Piaget e de Vygotsky podem dar para a compreensão dos mecanismos de 
apreensão de conhecimentos e aquisição de competências matemáticas, são 
retomados e aprofundados alguns conceitos que consideramos de especial 
relevância. As potencialidades de uma abordagem que conjugue estas duas 
teorias tem sido defendida por diversos autores (Tryphon e Vonèche, 1996), que 
salientam aspectos menos conhecidos e explorados que permitem aproximar os 
pontos de vista destes autores, em vez de apenas os considerar contraditórios. 

Um dos primeiros conceitos a ser estudado foi o conflito sócio-cognitivo, 
utilizado em numerosos estudos que se debruçavam sobre o papel das 
interacções sociais e que a maioria dos autores aponta como um facilitador das 
aprendizagens e do desenvolvimento cognitivo (Carvalho, 1996, 1998; Carvalho 
e César, 1999, 2000a, 2000b; César, 1997, 1998, 1999, 2000b; César e Torres, 1997, 
1998; Flieller, 1990; Gilly e Roux, 1984; Murphey, 1989; Perret-Clermont, 1992a, 
1992b; Perret-Clermont, Brun, Saada e Schubauer-Leoni, 1984; Perret-Clermont 
e Nicolet, 1988; Schubauer-Leoni e Perret-Clermont, 1980, 1981, 1985, 1997). 
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Nas situações de trabalho em díade ou em pequenos grupos, onde se 
fomenta o conflito socio-cognitivo, os sujeitos são levados a co-recontextualizar 
os seus saberes e competências, para serem capazes de gerir as oposições de 
centração existentes entre eles (Schubauer-Leoni, 1989). Este facto faz com que 
progridam mais nitidamente do que em situações de trabalho individual, pois 
ser confrontado com pontos de vista diferentes dos seus, ter de ser capaz de 
argumentar para defender o seu ponto de vista e saber gerir, do ponto de vista 
social, a interacção estabelecida (quem lidera, quando o faz, quando se chega a 
um consenso, quando não abdicamos da nossa opinião) promove o 
desenvolvimento socio-cognitivo e facilita a apreensão de conhecimentos e 
aquisição de competências. 

Porém, é preciso ter em conta que nem todas as situações de trabalho são 
susceptíveis de provocar conflito sócio-cognitivo entre os parceiros. A natureza 
das tarefas escolhidas, os critérios de formação das díades ou grupos, as 
instruções de trabalho transmitidas pelo professor e o contrato didáctico que ele 
estabelece com os alunos têm um papel de especial relevo no facto de vir a 
existir, ou não, conflito socio-cognitivo. César (1994a, 1994b) realçou que o que 
designou por tarefas "não-habituais" (tarefas abertas, onde diversas estratégias 
de resolução podem ser exploradas) são mais susceptíveis de promover 
conflitos socio-cognitivos e interacções entre pares que sejam frutuosas para o 
desenvolvimento dos alunos e para os seus progressos em tarefas matemáticas, 
mesmo quando estas voltam a ser de tipo "habitual" (as que os professores 
descreveram como típicas, como sendo o que os alunos costumavam fazer 
naquele tema). Para além disso, o modo como se descreve a tarefa que terão de 
realizar (um exercício, um problema, um jogo, etc.) também influencia quer o 
desempenho dos alunos, quer as estratégias de resolução a que recorrem. 

Por outro lado, podem considerar-se diversos tipos de interacção entre as 
crianças, que vão de uma mera execução de tarefas com um parceiro com o qual 
não há comunicação verbal mas que pode ser observado (díades sem 
interacção), até às situações em que só é apresentada uma solução para o 
problema proposto quando os diversos parceiros chegam a um acordo (díades 
com interacção). Podem, ainda, formar-se díades com sujeitos do mesmo nível 
de desempenho (díades simétricas) ou de níveis diferentes (díades 
assimétricas). O trabalho em díade pressupõe a existência de cooperação entre 
os elementos de uma mesma díade. Como afirmam Johnson e Johnson (1984, 
1989) e Slavin (1980, 1990), a cooperação é um elemento fundamental para a 
promoção dos desempenhos dos alunos. No entanto, nos nossos primeiros 
estudos, quisemos também observar o efeito de associar à cooperação intra-
díade uma competição inter-díades, ou de juntar um descodificador (que 
através das respostas da díade teria de reconstruir a balança original) às díades 
com interacção. Assim, as condições quasi experimentais escolhidas determinam, 
de forma nítida, os resultados que se obtêm numa investigação e, de uma forma 
análoga, será possível pensarmos que se transposermos estes conhecimentos 
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para o contexto da sala de aula, manipulando algumas destas variáveis psico-
sociais e didácticas, poderemos obter atitudes e desempenhos diferentes por 
parte dos alunos. 

A conjugação da noção de conflito socio-cognitivo com os contributos da 
teoria de Vygotsky (1962, 1978, 1985) leva-nos a considerar duas noções 
introduzidas por este autor: a zona proximal de desenvolvimento (ZPD) e o par 
mais competente. Vygotsky defendia que os professores deviam trabalhar na 
zona proximal de desenvolvimento dos seus alunos, pois só assim a 
aprendizagem podia promover o desenvolvimento. Este aspecto foi retomado 
por outros autores (Moll, 1990; Rogoff e Wertsch, 1984; Schneuwly e Bronckart, 
1996; Steele, 1999; van der Veer e Valsiner, 1991). O professor era visto como 
um par mais competente, que ajudava o aluno na resolução de tarefas que ele 
conseguia efectuar com o seu auxílio, mas que não conseguia realizar se tivesse 
de o fazer por si só. Nesta perspectiva era dado um papel de especial relevo ao 
par mais competente, em detrimento do papel das interacções sociais em si 
mesmas. 

Porém, investigações mais recentes (César, 1994a, 1997, 1998, 1999, 2000b; 
César e Torres, 1997, 1998) salientaram que não é apenas o par mais competente 
que progride, em situações de interacção em díade. O processo interactivo 
reveste-se de mais potencialidades, pois tanto é possível apreender 
conhecimentos e adquirir competências com um par mais competente, como 
com um par igualmente ou menos competente. Este aspecto reveste-se de 
especial relevância do ponto de vista pedagógico, uma vez que não seria 
eticamente correcto pensar em estabelecer interacções entre pares, com uma 
duração prolongada, numa sala de aula, se acreditássemos que apenas os 
alunos menos competentes iam ser beneficiados por esse mesmo processo 
interactivo. Por outro lado, como cada aluno tem a sua própria zona proximal 
de desenvolvimento, o que importa é conseguir pô-lo a interagir com um par 
que seja capaz de trabalhar na zona de proximal de desenvolvimento que lhe 
convém, ou seja, que tenha processos de raciocínio diferentes dos seus, para o 
fazer confrontar-se com outras formas de resolução, mas que tenha 
possibilidade de estabelecer um diálogo compreensível para ambos. 

Esta questão prende-se também com um aspecto estudado por diversos 
autores e que salienta a divergência existente entre a matemática escolar e a que 
é usada na vida quotidiana, ou melhor, entre as estratégias de resolução 
geralmente aceites na escola e as que as pessoas utilizam quando resolvem 
tarefas quotidianas de índole matemática. Muitos autores notaram que sujeitos 
que resolviam com sucesso tarefas matemáticas na vida quotidiana não eram 
capazes de as resolver de acordo com os processos de resolução ensinados na 
escola (Abreu, 1996; Carraher, Carraher e Schliemann, 1989; Resnick, 1992; Saxe, 
1989, 1991; Schliemann e Acioly, 1989; Wistedt, 1994). Assim, para promover o 
pleno desenvolvimento dos alunos e gerar atitudes mais positivas face à 
matemática, é importante compreender as estratégias de resolução que eles são 
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capazes de utilizar, tendo em conta que algumas delas são anteriores às 
aprendizagens escolares efectuadas. Se um dos objectivos a atingir com o ensino 
básico é o desenvolvimento de capacidades e competências, como afirmam 
Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999), então a exploração das diferentes 
estratégias de resolução dos alunos, o facto de se lhes propor tarefas que 
permitem formular conjecturas e argumentar, são aspectos essenciais a ter em 
consideração. 

Um outro conceito que é necessário ter em consideração é o de contrato 
didáctico, que Brousseau (1988) e Schubauer-Leoni (1986a, 1986b) definem 
como sendo as regras implícitas e, mais raramente, explícitas, que regem as 
relações que se estabelecem numa sala de aula, entre o professor e os alunos. 
Segundo esta autora, é o contrato didáctico que rege as expectativas mútuas dos 
diversos actores de uma situação didáctica. Ao implementar práticas 
inovadoras de sala de aula, nomeadamente as interacções entre pares, é 
necessário modificar as regras que regem o contrato didáctico tradicional, 
geralmente mais assente numa comunicação de tipo vertical do que num 
processo interactivo de tipo horizontal. Isto implica que o novo contrato 
didáctico se deve reger por regras que valorizam o respeito pelos outros e pelo 
ritmo próprio de trabalho de cada um, os processos de raciocínio que os alunos 
utilizam, a capacidade que eles têm de procurar soluções novas e de 
persistência nas tarefas, o facto de serem capazes de argumentar para 
defenderem os seus pontos de vista, e o desenvolvimento do espírito crítico 
quando vêem notícias com dados matemáticos. Assim, as modificações que o 
professor introduz no contrato didáctico explicam uma parte dos resultados 
obtidos com o trabalho que é realizado na sala de aula (César, 2000b; César et 
al., 1999a, 1999b, 1999c, 1999d, 1999e; Schubauer-Leoni e Grossen, 1993). 

Em algumas das condições experimentais estudas por César (1994a, 
1994b), verificaram-se progressos significativos por parte dos alunos. Trabalhar 
em díade sem interacção (sentado lado-a-lado, sem poder interagir, mas 
podendo olhar para o que o par faz) revela-se pouco eficaz para promover 
progressos nos desempenhos matemáticos dos alunos. No entanto, é nítido que 
trabalhar em díade, é mais vantajoso do que trabalhar individualmente, pois 
são sempre os alunos que trabalharam em díade que obtiveram progressos mais 
significativos. Mesmo quando se trata de tarefas "habituais", semelhantes aos 
exercícios tradicionais que os alunos resolvem na sala de aula num 
determinado tema, há mais capacidade de mobilização das competências por 
parte dos sujeitos que trabalharam em díade nas tarefas "não-habituais" do que 
daqueles que o fizeram individualmente. Estes resultados são tanto mais 
interessantes e animadores quanto é certo que ainda não tinham sido 
conseguidos até então em investigações anteriores (Schubauer-Leoni e Perret-
Clermont, 1980, 1985), embora alguns autores já tivessem estudado a influência 
de diferentes tipos de tarefas na capacidade de transfert dos alunos (Butterfield 
e Nelson, 1991). 
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No entanto, o aspecto mais relevante desta linha de investigação, a par 
da proliferação de estudos que têm surgido em diversos países e nas duas 
últimas décadas (César, 2000a, Kumpulainen e Mutanen, 1999; van der Linden 
et al., 2000) é, provavelmente, o facto de hoje em dia já não ser possível pensar 
em apreensão de saberes e aquisição de competências sem lhes darmos uma 
dimensão social. Assim, é aceite, pelos diversos parceiros do contexto 
educacional que ninguém aprende no vazio social e que as interacções que o 
sujeito cognoscente estabelece com os outros sujeitos (alunos, professores, 
outros significativos), com o contexto em que aprende, com as tarefas 
propostas, e com o próprio saber, são determinantes na forma como ele 
apreende os conhecimentos que a escola lhe pretende transmitir e como adquire 
as competências que lhes estão associadas. Este campo oferece, por isso mesmo, 
potencialidades de trabalho muito ricas, que os professores podem aprender a 
explorar nas suas práticas docentes quotidianas, promovendo o pleno 
desenvolvimento dos alunos e o seu sucesso escolar. 

 
 

Problemática e metodologia 
 
 

O percurso iniciado com esta primeira investigação efectuada com uma 
amostra portuguesa (César, 1994a) foi continuado no nosso actual trabalho, 
nomeadamente aprofundando as análises das interacções efectuadas, criando 
mais tarefas de tipo "não-habitual" ligadas a outros conteúdos, alargando o 
número de sessões de trabalho em díade e devolvendo aos professores alguns 
dos conhecimentos apreendidos de forma a que eles pudessem implementar o 
trabalho em díade como dinâmica da sua prática docente quotidiana. Na 
medida em que, espacialmente, os alunos já se encontram sentados dois-a-dois 
na sala de aula, parece-nos que explorar as potencialidades do trabalho em 
díade é uma questão fundamental para podermos encontrar soluções eficazes 
no combate ao insucesso escolar na disciplina de matemática. Neste sentido, 
parece-nos importante compreender o papel que as interacções entre pares, as 
tarefas propostas e os contextos em que elas são aplicadas podem ter no 
desempenho e na progressão dos conhecimentos e competências dos sujeitos. 
Assim, partimos de tarefas "não-habituais" mas inseridas no contexto curricular 
da matemática, numa linha de trabalho semelhante à de autores como 
Schubauer-Leoni e Perret-Clermont (1985) quando analisaram, ao nível do 
ensino básico (1º ciclo), problemas ligados à adição. Esta linha de investigação 
pretende criar uma ponte entre os conhecimentos da Psicologia e os problemas 
concretos que surgem ao nível das aprendizagens escolares, ou seja, abandona-
se uma linha de investigação laboratorial para se privilegiar uma investigação 
contextualizada. Esta passagem para o contexto escolar implica também a 
necessidade de sermos capazes de conhecer cada vez mais rigorosamente o 
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processo de funcionamento das díades, para sabermos aproveitar todas as 
potencialidades desta forma de trabalho. 

O projecto Interacção e conhecimento utiliza principalmente metodologias 
de tipo qualitativo, pois tem como objectivo compreender realidades complexas 
e contextualizadas, estudando fenómenos que ainda são pouco conhecidos e 
que se desenrolam num palco dinâmico e em constante mutação - a sala de 
aula. Assim, a observação directa participada, a gravação (audio e vídeo) de 
interacções entre pares, a recolha e análise das folhas de resposta dos alunos são 
elementos essenciais deste estudo. 

Este projecto pode ser dividido em dois níveis: 
 
1) Um nível de micro-análise (nível 1), em que é essencial proceder à 

gravação das interacções que se estabelecem (em audio ou em vídeo), para 
podermos efectuar uma análise de conteúdo detalhada, que permita estudar os 
diversos tipos de díade, os mecanismos inerentes às interacções que se 
estabelecem, o papel que cada elemento da díade representa naquela interacção, 
a natureza das tarefas que propomos, as instruções de trabalho que são dadas, 
as estratégias de resposta naturalmente utilizadas pelos alunos, o modo como a 
interacção influencia a apreensão de conhecimentos e a aquisição de 
competências matemáticas, os erros cometidos e as estratégias de resolução que 
lhes estão associadas, o papel da interacção estabelecida na busca de estratégias 
de resolução alternativas quando os alunos têm dúvidas ou dificuldades e os 
progressos que a interacção entre pares é capaz de promover em relação aos 
desempenhos dos alunos, em determinados temas de matemática. 

Neste momento, o tema que estamos a estudar é a Estatística, referente 
ao 7º ano de escolaridade (Carvalho, 1996, 1998; Carvalho e César, 1999, 2000a, 
2000b; César e Silva de Sousa, 2000a), uma vez que em anos anteriores já 
estudámos os temas Equações e Números Relativos (César, 1994a, 1994b). 

O nível 1 é realizado em contexto escolar, mas tem um design que 
podemos designar como quasi experimental, existindo um grupo controlo e um 
grupo experimental, baseados no núcleo turma, que nos pareceu ser o mais 
adequado para o contexto em causa, de acordo com o objectivo último do 
projecto. Além disso, os alunos passam por um pré-teste e um pós-teste, de 
modo a que se possam avaliar os progressos dos seus desempenhos 
matemáticos, sendo feito o controlo mais rigoroso de algumas variáveis, para 
tratamento estatístico dos dados (teste de Jonckheere) e para fazer uma análise 
mais fina dos mecanismos em jogo nas interacções estabelecidas, tornando 
possível a identificação dos critérios a ter em consideração para a formação das 
díades. 

Para além do papel do trabalho em díade pretendemos estudar também 
a influência da natureza das tarefas propostas nos desempenhos e processos 
interactivos estabelecidos pelos alunos, pelo que construímos dois tipos de 
tarefas distintos: tarefas "habituais", descritas pelos professores como típicas e 
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cobrindo os diversos itens que os alunos deverão ter apreendido num 
determinado tema - na literatura aparecem muitas vezes designadas por 
exercícios; tarefas "não-habituais", que são aquelas que os professores 
afirmaram usar raramente ou nunca na sala de aula, sendo tarefas com as quais 
aqueles alunos não tinham sido previamente confrontados, mais abertas, 
permitindo diversas estratégias de resolução e uma compreensão mais 
aprofundada quanto aos processos de raciocínio utilizados pelos alunos - na 
literatura são designadas por problemas. 

 
2) Um nível de investigação-acção (nível 2), no qual alguns professores 

de matemática implementam o trabalho em díade durante um ou mais anos 
lectivos, nas turmas que leccionam, e em que estudamos os efeitos dessa forma 
de trabalho em contexto real de sala de aula. 

O ano lectivo de 1994/95 serviu para construir e adaptar tarefas e para 
efectuar a formação dos professores que iriam integrar o projecto, a partir do 
ano lectivo seguinte. De 1995/96 até 1998/99 o projecto incluiu 37 turmas, do 5º 
ao 12º ano de escolaridade, a maioria das quais foi seguida apenas durante um 
ano lectivo. No entanto, duas turmas integraram o projecto do 7º ao 9º ano de 
escolaridade (3º ciclo, o último da escolaridade obrigatória), duas no 8º e 9º ano 
e outras duas do 10º ao 12º anos de escolaridade (ensino secundário), tornando-
se, assim, possível estudar o papel das interacções entre pares quando existia 
continuidade pedagógica. Em algumas turmas que já não integram actualmente 
o projecto está a ser efectuado um follow up. 

Os professores envolvidos abrangem pessoas com muitos anos de ensino 
mas também estagiários, para podermos confrontar os resultados obtidos com 
professores que possuem experiências profissionais muito diferenciadas, e pela 
preocupação que existe na equipa deste projecto em contribuir para a formação 
inicial e contínua de professores. As escolas contemplavam o meio urbano e o 
meio rural, pois pretendíamos englobar um leque de realidades socio-
económicas e culturais diversificado. Algumas turmas tinham alunos com 
necessidades educativas especiais (NEE). 

A existência destes dois níveis aparece como uma consequência natural 
das análises efectuadas no primeiro estudo realizado (César, 1994a, 1994b), pois 
durante os quatro anos desse primeiro estudo apenas tínhamos o nível 1. Este 
nível mostrou-se uma fonte importante de recolha de informação relativa ao 
funcionamento das díades, o que nos levou a mantê-lo no actual projecto, 
redimensionando as variáveis estudadas e integrando outros conteúdos. Mas, 
na medida em que os resultados obtidos eram francamente encorajadores, 
realçando de forma nítida o papel facilitador que as interacções entre pares 
podem desempenhar na promoção dos desempenhos dos alunos e no seu 
sucesso escolar, pareceu-nos do maior interesse conceber um projecto de 
investigação-acção, que nos permitisse trabalhar em conjunto com os 
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professores e conceber formas de actuação que permitissem atingir o objectivo 
último que tínhamos definido.  

Na componente de micro-análise (nível 1) das interacções estabelecidas 
procede-se a uma análise fina de conteúdo, baseada na transcrição das 
gravações (audio ou vídeo) e nos protocolos dos sujeitos, que nos permitem 
identificar as suas estratégias de resposta, as dificuldades sentidas nos temas 
em estudo, os erros mais frequentes e a complexidade dos raciocínios inerentes 
aos seus desempenhos. A validação dos resultados obtidos é feita por 
replicação, efectuando-se os estudos nas mesmas escolas, em anos lectivos 
subsequentes. 

O nível 1 deste projecto passou por dois momentos distintos. Numa 
primeira fase2, pretendia-se comparar a eficácia do trabalho em díade com o 
trabalho individual na promoção dos desempenhos matemáticos dos alunos e 
estudar quais os tipos de díade, tarefas e instruções de trabalho que davam 
origem a interacções mais frutuosas, geradoras de maiores progressos por parte 
dos alunos (César, 1994a, 1994b). Nesta primeira fase do trabalho foram 
estudadas os temas Equações e Números Relativos (7º ano de escolaridade). 
Numa segunda fase do nível 13, adoptou-se apenas o tipo de díade (díades com 
interacção) que se tinha revelado como o mais frutuoso na investigação anterior 
(César, 1994a) e procurou estudar-se o efeito das interacções entre pares no 
desenvolvimento cognitivo dos sujeitos, nos seus desempenhos matemáticos e 
verificar a importância da discussão geral, após as sessões interactivas, para a 
promoção das apreensão de conhecimentos e aquisição de competências 
matemáticas. Neste caso, o tema estudado é a Estatística, do 7º ano de 
escolaridade (Carvalho, 1996, 1998; Carvalho e César, 1999, 2000a, 2000b). 

Em qualquer das fases do nível 1 houve um levantamento das 
dificuldades mais frequentemente sentidas pelos alunos em relação aos temas 
estudadas (Carvalho, 1996, 1998; César, 1994a) e observou-se o papel que as 
interacções entre pares podiam desempenhar no sentido de permitirem aos 
alunos ultrapassar as suas dificuldades iniciais. Assim, através de uma análise 
detalhada dos diálogos estabelecidos foi possível compreender as origens de 
alguns dos erros cometidos, as explicações que se afiguravam mais eficazes 
para fazerem os alunos ultrapassar esses mesmos erros e o tipo de interacção 
em que este processo mais frequentemente tinha sucesso. 

No que se refere à parte de acompanhamento de turmas durante todo o 
ano lectivo (nível 2), temos como objectivos principais: 

 
� Estudar o papel das interacções entre pares na socialização dos 

sujeitos, nomeadamente na sua integração no grupo turma; 
� Identificar os diferentes tipos de interacção estabelecidos e o 

papel desempenhado por cada um dos elementos da díade; 
� Definir critérios cada vez mais finos para a formação das díades; 
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� Estudar o papel das interacções entre pares na apreensão de 
saberes e aquisição de competências matemáticas; 

� Estudar as estratégias naturais de resposta dos alunos e ver o 
papel que elas têm nos seus desempenhos; 

� Motivar os alunos para procurar e perceber estratégias de 
resolução alternativas; 

� Estudar os erros cometidos, perceber as estratégias de resposta 
que lhe estão subjacentes e o papel das interacções entre pares na 
procura de novas estratégias de resolução; 

� Compreender o papel mediador das regulações sociais e de 
alguns factores psico-sociais no desenvolvimento socio-cognitivo, 
desempenhos e progressos académicos dos alunos. 

 
O projecto Interacção e conhecimento tem como objectivo último conceber, 

em conjunto com os professores, formas de actuação na sala de aula, baseadas 
na promoção das interacções entre pares, que levem a uma boa integração de 
todos os alunos da turma, ao seu pleno desenvolvimento socio-cognitivo, a 
implementar neles atitudes mais positivas face à matemática e a melhorar o seu 
sucesso escolar naquela disciplina. 

Para podermos atingir os objectivos propostos no nível 2, tivemos de 
definir critérios muito finos para a formação das díades e analisar 
detalhadamente as interacções que nelas são estabelecidas. Assim, um grande 
peso do nosso trabalho passa pela observação directa e participada de aulas e 
pela análise de protocolos, registos e gravações, assim como por um trabalho de 
discussão e reflexão efectuado com os professores que leccionam as turmas. 

Sabemos que cada vez que passamos de um nível para o seguinte, isso 
implica a adaptação a novas condições de trabalho (César, 1999, 2000b). Neste 
caso, necessitamos de investir mais aprofundadamente na formação de 
professores, na divulgação do projecto junto da escola e dos encarregados de 
educação, na adaptação dos objectivos do projecto às características de cada 
turma e de cada professor e na elaboração e adaptação de tarefas que 
promovam uma interacção entre pares rica.  

Um aspecto que foi objecto de uma ampla discussão dentro da equipa do 
projecto foi a forma como seria realizada a avaliação do mesmo. Consideramos 
que uma das fragilidades de muitos projectos de investigação-acção é não terem 
grandes preocupações com a sua avaliação interna e externa. Assim, ficou 
decidido que o projecto seria avaliado pelos vários actores que nele estavam 
inseridos (investigadores, professores e alunos) e por avaliadores externos, o 
que garantia uma maior validade das avaliações efectuadas. A avaliação do 
projecto foi feita através de entrevistas (alunos e professores), questionários 
(todos os alunos), relatórios (professores, avaliadores externos e 
investigadores), além de ser objecto de discussão nas reuniões mensais da 
equipa. No follow up estão a ser efectuadas entrevistas e questionários a alguns 
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dos alunos que integraram o projecto em anos anteriores, o que nos permite 
avaliar os efeitos que a sua participação teve, a médio e a longo prazo. 

 
 

Apresentação de resultados 
 
 
Como o projecto Interacção e conhecimento possui objectivos gerais que são 

comuns aos dois níveis considerados, mas também tem objectivos específicos 
para cada um deles, pareceu-nos preferível apresentar os resultados obtidos 
para cada um dos níveis separadamente. 

 
 

Resultados referentes ao nível 1 
 
O resultado mais nítido do nível 1 é que trabalhar em díade promove um 

maior desenvolvimento cognitivo por parte dos alunos (Carvalho e César, 1999, 
2000b), melhores desempenhos matemáticos e mais progressos nos 
desempenhos matemáticos (César, 1994a). 

No quadro 1 (Carvalho e César, 2000b) podemos observar a evolução dos 
sujeitos entre a primeira e a segunda aplicação da ECDL, respectivamente no 
início e final do ano lectivo, para a amostra de 1996/97. Há uma diferença 
significativa (Jonckheere, p=0.042) entre os progressos do desenvolvimento 
cognitivo dos sujeitos do grupo experimental, que trabalharam em díade, e os 
do grupo controlo, que não trabalharam com interacção entre pares. Apesar de, 
em qualquer um dos grupos considerados, haver sujeitos que não evoluem para 
o estádio de desenvolvimento cognitivo seguinte, são os sujeitos do grupo 
experimental que mais progressos cognitivos apresentam. O quadro 2 refere-se 
ao ano em que o estudo foi replicado (1997/98) e podemos constatar que existe 
a mesma diferença mas que ela é ainda mais acentuada (Jonckheere, 
p=0.0000003), ou seja, os sujeitos do grupo experimental revelam um progresso 
muito significativo comparativamente aos do grupo controlo. 

Se considerarmos os desempenhos matemáticos dos alunos, também 
podemos verificar que trabalhar em díade origina melhores desempenhos e 
facilita a evolução desses mesmos desempenhos. Analisando o quadro 3, é 
nítido que o desempenho das díades, na sessão em que é estabelecida a 
interacção, é globalmente melhor do que o dos sujeitos que trabalham 
individualmente (César, 1994a). Há cerca de 51% das díades que atingem um 
nível elevado de desempenho, 29% que têm nível médio e 20% que têm nível 
fraco. Quanto aos sujeitos que trabalham individualmente, só 29% atingem um 
nível elevado, enquanto 38% têm um nível médio e 33%  têm  um  nível  fraco. 
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Quadro 1 - Evolução dos sujeitos entre a primeira e a segunda 
aplicação da ECDL (1996/97) 

 
 
 

Não progresso Progresso Total 

Grupo de 

Controlo 

91 59 150 

Grupo 

Experimental 

83 

 

82 165 

N 

 

174 141 315 

Teste de Jonckheere, Hipótese: G. Exp.>G. Cont., p=0.042 
 
 

Quadro 2 - Evolução dos sujeitos entre a primeira e a segunda 
aplicação da ECDL (1997/98) 

 
 
 

Não progresso Progresso Total 

Grupo de 
Controlo 

77 33 110 

Grupo  
Experimental 

38 
 

70 108 

N 
 

115 103 218 

Teste de Jonckheere, Hipótese: G. Exp.>G. Cont., p=0.0000003 

 
Quadro 3 - Frequência dos níveis de desempenho em função 

da condição experimental (sessão intermédia) 
 

   Níveis de desempenho   
N 

 Fraco Médio Elevado  

Cond. 1 (D)* 32 

 

46 82 160 

Cond. 2 (I) 17 

 

19 15 51 

Legenda: D - Díades; I - Sujeitos que trabalham individualmente 
* O nível de desempenho das díades é um nível colectivo 
Teste de Jonckheere, Hipótese: C1>C2, p=0.013 
 

 



Interacções Sociais…  19 

Aplicando um teste de Jonckheere verificamos que a nossa hipótese se 
confirma, ou seja, os alunos que trabalham em díade têm melhores 
desempenhos matemáticos que os que trabalham individualmente. 

Se considerarmos a evolução entre o pré-teste e o pós-teste (tarefas 
"habituais") e a condição experimental que os sujeitos integram na sessão 
intermédia, verificamos que a nossa hipótese se confirma: trabalhar em díade 
origina mais progressos do que trabalhar individualmente e os que menos 
evoluem são os sujeitos do grupo controlo. O Quadro 4 mostra os resultados 
que obtivemos, quanto a este aspecto. A sua observação mostra que apenas 6% 
dos sujeitos que integram o grupo controlo evoluem entre o pré-teste e o pós-
teste, enquanto que há 17% dos que trabalham individualmente que o fazem e 
25% dos que trabalham em díade. 
 
 

Quadro 4 - Evolução dos desempenhos dos sujeitos, entre o pré-teste e o 
pós-teste (tarefas "habituais") em função da condição experimental, 

da sessão intermédia 
 

 Evolução dos desempenhos  N 

 Não Progresso Progresso  

Cond. 1 (D) 

 

75 25 100 

Cond. 2 (I) 

 

29 6 35 

Cond. 3 (GC) 

 

15 1 16 

Legenda: D - Díades; I - Sujeitos que trabalham individualmente; GC - Grupo Controlo 
Teste de Jonckheere, Hipótese: Cond.1>Cond.2>Cond.3, p=0.05 

No entanto, nem todos os tipos de díade, de tarefas e de instruções de 
trabalho facilitam igualmente a obtenção de progressos por parte dos alunos. 
As díades com interacção, a quem são dadas instruções de trabalho que 
sugerem que discutam as suas estratégias de resolução da tarefa com o par, até 
chegarem a um consenso, sendo-lhes fornecida uma só folha de respostas por 
díade, são as que obtiveram progressos mais nítidos. Se à cooperação (trabalho 
em díade) for acrescentada uma competição entre as díades, os resultados 
obtidos são ainda mais acentuados. Por outro lado, a existência de um par 
descodificador não provoca diferenças significativas. Os progressos também 
são maiores quando os alunos resolvem tarefas "não-habituais" do que quando 
resolvem tarefas "habituais" nas sessões com interacção, mesmo sendo o pré-
teste e o pós-teste uma tarefa "habitual". Por último, quando às sessões com 
interacção entre pares se segue uma sessão de discussão geral, os progressos 
dos alunos são ainda mais elevados. 
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As tarefas "habituais" permitiram identificar alguns dos erros mais 
frequentes cometidos pelos alunos. Neste tipo de tarefas parece transparecer 
uma forte mecanização dos procedimentos, em detrimento de competências 
mais reflexivas. Este facto tem consequências visíveis nos desempenhos dos 
alunos, nomeadamente o recurso inadequado de regras (equações, números 
relativos), fórmulas ou a sua aplicação em situações que não fazem sentido 
(estatística). Parece existir um predomínio do cálculo, para a maioria dos 
professores, no ensino dos temas considerados. Isto é constatado quer através 
das aulas que observámos e onde estes conteúdos estavam a ser leccionados, 
quer dos comentários feitos pelos alunos durante as interacções estabelecidas 
entre os pares. Esta actuação contraria as orientações mais inovadoras expressas 
nos actuais currículos e traduz-se em algumas das dificuldades patentes nos 
desempenhos dos alunos, como a dificuldade que eles sentem em criticar 
resultados obtidos ou informação contendo dados matemáticos incorrectos 
(estatística) ou em serem capazes de procurarem soluções alternativas quando 
trabalham individualmente e a sua primeira estratégia de resolução se revelou 
inadequada (equações e números relativos). 

As tarefas "não-habituais" têm muito boa adesão por parte dos alunos, 
não se verificando casos de rejeição total. Mesmo os alunos que têm 
dificuldades em matemática e que habitualmente não colaboravam nas 
actividades propostas na aula pelos professores, tentaram resolver estas tarefas. 
Uma grande maioria dos alunos descreveu-as mesmo como sendo motivadoras 
e vários alunos afirmaram que nunca antes tinham sido capazes de resolver 
uma tarefa matemática. As tarefas "não-habituais" revelaram ser facilitadoras de 
uma interacção rica e frutuosa entre os pares, mesmo no caso em que os dois 
elementos da díade eram alunos que tinham obtido resultados fracos em 
matemática (classificações do ano anterior) e no pré-teste. 

Houve algumas diferenças de comportamento relacionadas com o sexo 
dos alunos. Era mais frequente que fossem os rapazes a liderar do que as 
raparigas, independentemente de serem eles ou não quem tinha o estatuto de 
melhor aluno. Para além disso, as formas de liderança autoritária eram 
nitidamente mais frequentes nos elementos de sexo masculino. Quando eram os 
elementos de sexo feminino que assumiam a liderança, tendiam a fazê-lo de 
uma forma mais equitativa, preocupando-se em deixar o outro elemento da 
díade expor as suas ideias e em compreender o raciocínio dele, quando ele 
intervinha. Para além disso, as tarefas como escrever e cuidar da apresentação 
do trabalho eram mais frequentemente desempenhadas pelas raparigas. 

Todos os alunos que participaram nas sessões com interacção entre pares 
revelaram ser bastante persistentes nas tarefas, sendo nítido que eles desistiam 
muito menos quando tinham dificuldades do que os que se encontravam a 
trabalhar individualmente. Por outro lado, também foram os alunos que 
trabalhavam em díade os que mais frequentemente recorriam a estratégias de 
resolução mais adaptadas para cada um dos níveis de dificuldade dos 
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problemas propostos e os que eram capazes de apresentar soluções mais 
criativas (equações). 

 
 

Resultados referentes ao nível 2 
 
Como o nível 2 é aplicado em contexto real de sala de aula, optámos por 

não aplicar provas psicológicas. Assim, os resultados que vamos apresentar são 
retirados da observação participada, da análise dos protocolos e interacções 
estabelecidas pelos alunos, dos relatórios, questionários e entrevistas. 

Apesar de não termos passado provas operatórias, os progressos socio-
cognitivos dos alunos foram nítidos para os professores e investigadores 
(observação participada), sendo por vezes expressos pelos próprios alunos 
(questionários, entrevistas, conversas informais). A análise de algumas 
interacções estabelecidas (César, 1997, 1998, 1999; César e Torres, 1997, 1998; 
César e Silva de Sousa, 2000a), assim como a comparação de diferentes 
protocolos de um mesmo aluno são a melhor forma de evidência empírica deste 
aspecto.  

Foi nítido que o clima das turmas onde era aplicado o projecto melhorou, 
havendo atitudes mais solidárias em relação aos colegas, mais respeito pelos 
ritmos de cada um, mais interesse em escutar as ideias dos outros, mais respeito 
pelas opiniões que divergiam das suas. Este aspecto era visível nas observações 
participadas, mas também foi referido por muitos alunos nos questionários de 
avaliação do projecto (César et al., 1999a, 1999d, 2000b, 2000c). Nas turmas em 
que havia alunos rejeitados por todos os outros, isto deixou de acontecer, o que 
foi particularmente visível em algumas das turmas que integravam alunos do 
ensino especial ou de outras etnias. Deste modo, o estabelecimento de 
interacções entre pares na sala de aula de matemática pode contribuir de forma 
significativa para a integração da diversidade cultural (César, 2000b; César e 
Silva de Sousa, 2000b). 

Por outro lado, ao nível da apreensão dos conhecimentos e aquisição de 
capacidades matemáticas notaram-se grandes progressos por parte dos alunos. 
Estes progressos traduziram-se numa participação mais empenhada nas 
actividades propostas, no bom ritmo de trabalho que estes alunos tinham, na 
autonomia e organização com que eram capazes de trabalhar, no gosto que a 
maioria passou a ter na resolução das tarefas propostas e, como desejávamos, 
no aumento do sucesso escolar nesta disciplina. Este último aspecto pode ser 
observado nas notas que os alunos obtiveram ao longo dos três períodos em 
que é efectuada a avaliação, assim como nas provas globais, quando estas 
existiam.  

O conjunto de mudanças anteriormente referido só foi possível porque, 
desde o início, se investiu na promoção de uma auto-estima positiva por parte 
dos alunos. Tal como acontece na maioria das turmas, no início do ano lectivo 
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tínhamos vários alunos que rejeitavam liminarmente a matemática. Os alunos 
que rejeitavam fortemente esta disciplina adoptavam, frequentemente, uma 
atitude de total passividade nas aulas, estabelecendo com os professores um 
contrato didáctico perverso: eu não perturbo a aula, mas também não faço nada 
e, deste modo, acabo por transitar de ano, embora com insucesso (muitas vezes 
repetido) nesta disciplina. Um dos resultados desta forma de trabalho foi 
conseguirmos que todos os alunos, de todas as turmas envolvidas no projecto, 
tentassem resolver as tarefas que lhes eram propostas na sala de aula, deixando 
de existir alunos que rejeitavam participar nas actividades. 

Os alunos com mais dificuldades, que no início do ano lectivo não 
gostavam de participar nas discussões gerais, também modificaram a sua 
atitude (César, 1998, 1999, 2000b). Passaram a oferecer-se voluntariamente para 
irem representar a sua díade, efectuaram trabalhos voluntários e, vários deles, 
afirmaram no questionário de avaliação que passaram a gostar mais desta 
disciplina e que conseguiram ultrapassar algumas das dificuldades que 
sentiam. É curioso notar que alguns afirmam mesmo que estão particularmente 
satisfeitos com este facto porque lhes permite seguir planos vocacionais do seu 
agrado, de que pensavam ter de abdicar por não conseguirem ter sucesso 
escolar em matemática. Este aspecto também aparece focado no follow up que 
estamos actualmente a realizar. 

Os alunos com melhor aproveitamento escolar compreenderam que 
também podiam progredir pelo facto de terem de explicar os seus raciocínios e 
perceberem as estratégias de resposta dos colegas. Assim, não era apenas o par 
menos competente que saía beneficiado da interacção, eram os dois elementos 
da díade. Para além disso, o processo interactivo leva os alunos a serem capazes 
de debater ideias, formular conjecturas e respectivas argumentações, o que os 
faz desenvolver as suas capacidades. 

Do ponto de vista do papel do aluno, este passou a ser mais activo, com 
um grande número de interacções horizontais. Trabalhavam de forma mais 
autónoma, solicitando menos frequentemente a presença do professor, na 
medida em que aprenderam a debater as suas dúvidas com os colegas antes de 
recorrerem ao professor. Notou-se também que se tornaram mais críticos em 
relação à informação matemática com que contactavam, e às próprias tarefas 
que lhes eram propostas. Por outro lado, passaram a ser capazes de explorar de 
uma forma construtiva os seus erros, passando a encará-los como uma parte 
natural de um processo de apreensão de conhecimentos e aquisição de 
competências, em vez de os verem como algo negativo, a esconder, ou a tapar 
com corrector antes que alguém visse. Perceberam que estávamos 
particularmente interessados nos seus raciocínios, habituando-se a justificar o 
que faziam, ao contrário do que acontecia no início do ano lectivo, quando 
estranhavam ter de justificar uma resolução correcta. 

O papel do professor também mudou, se o compararmos com o papel 
tradicional. O professor deixou de ser um transmissor de saberes para ser antes 
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de mais um questionador atento, um orientador, que levava os alunos a 
reflectirem sobre as questões que lhes punha e sobre as suas estratégias de 
resolução. Os professores passaram também a ter um maior cuidado na escolha 
das actividades que propunham aos alunos, a explorar cada vez mais os seus 
raciocínios, a darem-lhes tempo para construírem as suas próprias estratégias. 
Por fim, todos os professores referiram que terem com quem reflectir sobre as 
suas práticas pedagógicas os levou a pensar em aspectos que de outro modo 
lhes teriam passado despercebidos e a compreenderem de forma mais 
aprofundada os processos utilizados pelos alunos na resolução de tarefas 
matemáticas. 

Como consequência dos objectivos a que os professores se propunham 
foi necessário modificar o contrato didáctico tradicional, explicitando algumas 
das regras do novo contrato. Os alunos foram encorajados a interagir com o seu 
par antes de solicitarem a presença do professor, a procurarem estratégias de 
resolução para o problema proposto, a acreditarem nas suas capacidades e nas 
dos seus colegas. Cada elemento da díade foi também responsabilizado pelos 
progressos que o seu par obtinha. Paralelamente, foram introduzidas 
modificações nas formas de avaliação, que passaram a contemplar também o 
trabalho efectuado em díade e a aplicar formas de avaliação diferenciada e 
realmente contínua. 

Por último, todas as escolas foram unânimes em considerar que os efeitos 
deste projecto extravasaram a sala de aula de matemática. Os alunos que 
melhoraram a sua auto-estima, também passaram a ser mais participativos nas 
outras disciplinas. Aprender a trabalhar de forma mais autónoma, teve efeitos 
que não se limitaram a esta disciplina. Resumindo: como não se trata de um 
projecto que tenha objectivos apenas ligados a conhecimentos matemáticos, 
muito do que se consegue fazer com estes alunos tem consequências para toda a 
sua vida escolar. Merece especial destaque o facto de, em várias escolas, 
professores de outras disciplinas terem vindo procurar-nos para também 
passarem a promover o trabalho em díade nas suas aulas, baseados nos 
resultados positivos que verificavam existirem nos alunos. 

Deste modo, baseados na nossa própria avaliação e na que foi feita por 
observadores externos ao projecto, podemos afirmar que atingimos os 
objectivos que nos tínhamos proposto. 

Para que se possam compreender melhor as potencialidades das 
interacções entre pares, vamos apresentar um caso, que já focámos num artigo 
anterior (César, 1997). É através de uma análise detalhada das interacções 
estabelecidas que podemos observar os mecanismos em jogo e o modo como 
esta forma de trabalho contribui para a implementação de atitudes positivas, o 
desenvolvimento de capacidades e a apreensão de conhecimentos matemáticos. 

 
 

Análise de um Caso 
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Caso 1 - E se eu não acredito lá muito em ti, também posso aprender 
interagindo contigo? 

 
PROBLEMA - Um merceeiro vendeu metade de um queijo, depois um quarto e, 
finalmente, uma sexta parte. Verificou então que ainda lhe restavam 125 gr. Quantos 
quilos pesava o queijo? 

 
[O V. começa a desenhar uma circunferência e depois pára a ler 
novamente o problema.] 
 
M. - O que é isso? 
V. - É um queijo.. 
M. - Um queijo?... Para quê? 
V. - Agora vou desenhar o que ele vendeu... 
M. - Mas eu acho que isto se faz com contas... 
V. - Eu não sei fazer com contas... por isso vou ver se dá assim... 
M. - Então faz o teu, que eu faço o meu e já explicamos. 
 
[Cada um usa a sua estratégia de resolução. O V. usa uma estratégia 
de representação gráfica associada a uma estratégia aritmética; a M. 
usa logo uma estratégia aritmética. O V. é o primeiro a acabar.] 
 
M. - Como é a tua? 
V. - Fiz o queijo, depois dividi em 6 partes iguais... que era para ser 
mais fácil... Percebes? 
M. - Percebo mais ou menos... percebo o que fizeste, mas ainda não 
percebi porque dividiste o queijo em 6 partes e não em 2... primeiro 
ele vende metade... 
V. - Eu sei... mas eu tinha de saber marcar metade, um quarto e um 
sexto... metade e um quarto é fácil... o mais difícil é um sexto, 
portanto comecei por aí... se não depois não sabia como havia de 
fazer, quando já tivesse riscado a metade e o quarto já não sabia ver 
qual era um sexto... 
M. - O quê? 
V. - Faz um círculo! [A M. desenha o círculo] 
V. - Agora, risca metade, que é o que vendeste. [A M. faz o que ele 
lhe diz] 
V. - Agora risca mais um quarto, que é o outro bocado que 
vendeste. [Ela faz] 
V. - Agora risca um sexto, que o terceiro bocado que vendeste. [A 
M. pára, com o lápis na mão e diz] 
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M. - Ah! Já percebi! Assim é muito difícil... faz lá o teu! Deve ser 
melhor. 
 
[O V. desenha o queijo outra vez, divide-o em seis partes, traceja 
metade, mais um quarto e depois um sexto. A M. segue 
atentamente o que ele faz e vai dizendo os números em voz alta. 
Depois, ele diz] 
 
V. - Vês o que não está tracejado? 
M. - Sim. 
V. - Eu acho que é metade de um sexto... por isso é 1/12. Se 1/12 é 
125 gr, então o queijo todo é 125 gr x 12, que dá 1.500 gr [Tinha feito 
a conta na máquina]. Isso é 1,5 Kg. 
M. - Mas a mim não me deu isso! 
V. - Como é que fizeste? 
M. - Com contas. Fiz 1/2 + 1/4 + 1/6 e deu-me 3/12. Isso foi o que 
ele vendeu. Um queijo é 12/12. Portanto tirei 3/12 a 12/12 e deu-
me 9/12, que são as 125 gr... mas agora não sei continuar. 
V. - Eu não percebo as tuas contas porque não sei matemática... mas 
tu tens isso mal... porque dizes que ele vendeu 3/12 e isso é um 
quarto do queijo... 
M. - 'Tás parvo! Não é nada... É a soma daquilo tudo... 
V. - Isso é o que tu querias que fosse, mas não é o que a tua conta te 
deu... Vê... [Desenha outro queijo, divide-o em 12 partes e marca 3. 
Depois, olha para a M.] 
M. - Que trapalhada! Não percebo porquê... as contas também 
deviam dar... 
Prof. - Então, e aqui? 
M. - Ele diz que tem razão, e quando desenha parece que tem, mas 
eu acho que isto é matemática, devia ser com contas!... [O V. explica 
como ele fez] 
Prof. - Percebeste como ele fez? 
M. - Sim. 
Prof. - E tu? Percebeste o que ela fez? 
V. - Eu percebo que as contas dela não estão certas... desenhei aqui e 
aquilo só dá 1/4... mas acho que também devia poder ser assim... 
mas eu não sei nada disto, não sei fazer assim... 
P. - Então, M., como é que pensaste? 
M. - Que tinha de somar tudo o que ele vendeu para ver quanto 
dava... 1/2 + 1/4 + 1/6 
V. - Até aí eu estou de acordo. 
M. - E deu-me 3/12... 
Prof. - 3/12? 
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M. - Sim... 1 +1 +1 = 3 e 2 +4 +6 = 12 
Prof. - E como é que se somam fracções? [Silêncio] 
Prof. - O que é preciso fazer para depois ser possível somar as 
fracções? 
M. [A medo] - Reduzir ao mesmo nº aqui? [Aponta para os 
denominadores] 
P. - Pois é! 
M. - Ah, então já sei!... É o 6... Não, é o 12. 6/12 + 3/12 + 2/12 = 
11/12 
V. - Pois... então sempre te sobrou 1/12, como a mim! [Está 
visivelmente feliz] 
M. - Sim... depois é fazer as mesma contas que tu fizeste. 
V. - Afinal, desta vez era eu que tinha certo! [Vitorioso] Acho que 
nunca tinha acertado nada em matemática... sozinho. 
 
Os alunos que estabelecem esta interacção frequentavam o 9º ano. A M. 

tinha o estatuto de boa aluna a matemática, enquanto o V. tinha insucesso 
repetido a esta disciplina, considerando que nem valia a pena tentar, porque ele 
não sabia nada, nem era capaz de aprender, conforme explicou no questionário 
a que respondeu no início do ano lectivo. Esta interacção tem lugar 
aproximadamente duas semanas depois da aulas terem começado e esta díade 
tinha sido formada porque a M. usava geralmente raciocínios de tipo analítico, 
possuía melhores conhecimentos dos conteúdos dos anos anteriores, mas tinha 
dificuldades sempre que os problemas implicavam raciocínios geométricos ou 
apelavam para uma boa intuição matemática. Além disso, ela estava 
convencida de ser uma das melhores alunas da turma, e que era prejudicada 
pelo ritmo lento de alguns colegas e pelo desinteresse de outros. O V. era um 
aluno com uma auto-estima baixíssima, mas que tinha reagido muito 
positivamente aos poucos sucessos que o pouco tempo de aulas já lhe tinha 
permitido obter. Tinha demonstrado que, se estimulado, era capaz de ter 
óptimas ideias para a resolução dos problemas, possuía muito boa intuição 
matemática, muita facilidade em visualizar as situações que o exigiam, mas 
pouquíssimos conhecimentos ao nível dos conteúdos dos anos anteriores. A 
nossa expectativa ia no sentido de eles, muito desconfiados um com o outro no 
início, conseguirem descobrir o que a interacção com o outro lhes podia 
proporcionar em termos de progresso pessoal. O V. tinha muitas 
potencialidades que seriam rapidamente transformadas em capacidades, se lhe 
arranjássemos um par capaz de trabalhar na sua zona proximal de 
desenvolvimento. Paralelamente, a M. precisava de um par mais competente 
quanto à intuição matemática e à capacidade de visualização, pelo que o V. 
seria um bom par para ela, pois apesar de menos competente quanto aos 
conteúdos dos anos anteriores, ele era muito competente noutras capacidades 
que ela ainda não possuía. 



Interacções Sociais…  27 

Quando o problema é proposto, torna-se logo visível uma das 
características que tínhamos identificado no V.: ele não sabe resolver o 
problema através de cálculos, por isso usa uma representação gráfica - desenha o 
queijo. Como era de esperar nesta fase do ano lectivo, a M. mostra-se muito 
segura de que ela é que conhece o bom caminho para chegar a uma solução 
correcta: "Um queijo?... Para quê? (...) Mas eu acho que isto se faz com contas... 
(...) Então faz o teu, que eu faço o meu e já explicamos.” É ela quem lidera, no 
sentido em que é ela que decide que o que o V. está a fazer não serve e também 
é ela que decide que é melhor trabalharem separadamente e só interagirem 
depois. Aqui, ainda é notória a falta de confiança que ela tem quanto às 
capacidades dele para resolver o problema. Nesta altura do ano, a M. ainda 
estava convencida de que estava a interagir com o V. apenas para o ajudar a ele; 
ela não era capaz de imaginar que um aluno tão fraco e habitualmente pouco 
empenhado pudesse ter alguma utilidade como par de uma aluna com tanto 
sucesso como ela. Porém, já se nota que o trabalho que realizámos na semana 
anterior fez o seu efeito: o V. começa a ganhar alguma confiança nas suas 
capacidades e a saber viver melhor com as limitações impostas pela ignorância 
de muitos dos conteúdos: "É um queijo... (...) Agora vou desenhar o que ele 
vendeu... (...) Eu não sei fazer com contas... por isso vou ver se dá assim...". Há 
uma semana atrás, o V. ainda teria apagado tudo e ficado quieto, sem fazer 
nada, assim que ouvisse a M. dizer: "Um queijo?... Para quê?...". Agora, ele já 
sabia que valia a pena continuar a tentar. Sabia que o seu professor valorizava o 
que os alunos pensavam, desde que fossem capazes de justificar o que tinham 
feito, e o V. tinha descoberto que era capaz de ter ideias sobre como resolver 
tarefas matemáticas e que estas até podiam ser desafiadoras e divertidas, como 
ele afirmara já. 

Assim, após este breve momento de interacção inicial, em que decidem 
como vão trabalhar, há um momento sem interacção, em que cada um segue a 
estratégia de resolução que elegeu. Porém, assim que acaba, a M. dirige-se ao V. 
e pergunta-lhe como é que ele fez. Não temos a certeza, mas cremos que ela 
ficou impressionada pelo facto de ele ter acabado primeiro e pelo ar contente 
que revelava. Mas ela também sabia as instruções de trabalho que tinham sido 
dadas pelo professor, de acordo com o novo contrato didáctico que este estava a 
tentar implementar e, como aluna cumpridora que era, podia apenas estar a 
desempenhar o seu papel. 

O V. começa a sua explicação, com a preocupação de que a M. perceba 
tudo o que ele fez, cada decisão que tomou, de acordo com as regras do 
contrato didáctico estabelecido. Os alunos sabem que qualquer um deles pode 
ser chamado, na discussão geral, para representar a díade e que, nesse caso, têm 
de saber explicar a estratégia de resolução do seu par. Contudo, o entendimento 
nem sempre é fácil: ela queria que ele seguisse, passo a passo, os dados do 
problema: "(...) percebo o que fizeste, mas ainda não percebi porque dividiste o 
queijo em 6 partes e não em 2... primeiro ele vende metade..."; ele, que 
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conseguia visualisar facilmente, compreendeu muito depressa que a dificuldade 
seria tracejar o 1/6, não era tracejar metade: "(...) metade e um quarto é fácil ... o 
mais difícil é um sexto, portanto comecei por aí... (...)". Assim, tinha resolvido 
começar a sua representação gráfica de acordo com o que tinha percebido... e 
que não era nada evidente para a M., daí a sua exclamação "O quê?" 

Como a M. não consegue seguir o raciocínio dele, o V. muda de 
estratégia e resolve dizer-lhe para fazer como ela quer, passo a passo, para ela 
ser confrontada com a dificuldade final. Neste momento, o V. assume 
claramente a liderança do processo: é só ele que dá as instruções e a M. vai 
obedecendo. A estratégia escolhida pelo V. resulta plenamente, pois, quando 
chega ao 1/6, a M. fica parada, com o lápis no ar, sem saber continuar. Isso tem 
o efeito que o V, pretendia: ela percebe que ele teve alguma lógica no que fez e 
decide escutá-lo com atenção, em vez de o tentar convencer de que só ela sabe 
os melhores caminhos. Até lhe faz o seu primeiro elogio: "(...) Faz lá o teu! Deve 
ser melhor." Aqui, vimos um processo interactivo interessante: o par mais 
competente, do ponto de vista dos conteúdos dos anos anteriores, perde a 
liderança da díade; e é a enorme intuição matemática do V. e a sua capacidade 
de visualização que o levam a ter um papel progressivamente mais relevante na 
interacção com o seu par. 

A continuação da explicação do V. é fantástica, sobretudo para um aluno 
que diz, no questionário do início do ano "não saber nada de matemática". Ele 
olha para a figura que desenhou e diz "Eu acho que é metade de um sexto... por 
isso é 1/12. Se 1/12 é 125 gr, então o queijo todo é 125 gr x 12, que dá 1500 gr. 
Isso é 1,5 Kg". A capacidade de visualização do V. é, de facto, fabulosa. Ele não 
sabe operar com fracções mas, quando olha, sabe ver que o que sobra é metade 
de 1/6 e, olhando para o queijo que desenhou, consegue imediatamente ver que 
isso equivalia a tê-lo dividido em 12 partes e tomar uma delas. 

É impressionante verificar que um aluno com estas capacidades 
reprovou sempre a matemática desde o 5º ano, e que o professor do ano 
anterior o classifica como "não sendo capaz de pensar nada de jeito e totalmente 
ignorante". De facto, no início do ano, o V. estava convencido disso mesmo... 
mas rapidamente começava a mudar de opinião. 

O mesmo não acontecia com a M., que parecia disposta a escutá-lo e a 
colaborar com ele, mas só desde que isso não pusesse em causa a sua sabedoria 
e o seu estatuto de boa aluna, que o V. não partilhava. Assim, quando verificou 
que o resultado do V. não era igual ao seu, apressou-se a exclamar "Mas a mim 
não me deu isso!", apesar de ela não ter conseguido sequer acabar de resolver o 
problema.  

O V. pergunta-lhe como é que ela fez, retomando as regras do contrato 
didáctico estabelecido, e ela responde "Fiz 1/2 + 1/4 + 1/6 e deu-me 3/12. Isso 
foi o que ele vendeu." A resposta que o V. lhe dá é bastante significativa: "Eu 
não percebo as tuas contas porque não sei matemática... mas tu tens isso mal... 
porque dizes que ele vendeu 3/12 e isso é um quarto de queijo...". Ou seja, ele 
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assume - e continuava profundamente convencido disso, naquela altura do ano 
lectivo - que não sabe matemática, mas já fez um progresso considerável: já não 
acredita que não sabe pensar. Por isso, ele não sabe corrigir as contas da M., 
mas tem a certeza que elas estão erradas. Através da representação gráfica que 
ele fez, ele sabe muito bem que 3/12 é o mesmo que 1/4, por isso ela não pode 
ter as contas certas. E o estatuto de boa aluna dela já não é algo que o faça calar-
se e desistir de pensar ou expor as suas ideias. 

Mas a M. não admite facilmente que errou. Afinal, ela é a boa aluna, a 
que costuma saber responder, não está disposta a que uns desenhitos de queijos 
venham pôr em causa a sua sabedoria. Por isso, apressa-se a responder-lhe: "Tás 
parvo! Não é nada... É a soma daquilo tudo...". O V., que não se quer zangar 
com ela, e que provavelmente sabe muito bem o que é a frustração de errar 
quando se pensa que acertou, responde-lhe sem discutir, mas com uma 
subtileza imensa: "Isso é o que tu querias que fosse, mas não é o que a tua conta 
te deu... Vê..." e volta às suas representações gráficas para provar à M. que o 
que ele diz está correcto. Perante esta evidência, a M. fica totalmente baralhada 
e só consegue dizer que não percebe o que aconteceu e que as contas também 
deviam dar. 

Neste momento crucial, chega o professor, que anda pela sala a ver o que 
as díades fizeram e que não sabe o que se passa com o V. e com a M. Seria 
interessante ter podido ver o que eles faziam se o professor não surgisse 
imediatamente, como conseguiam ultrapassar aquele momento de impasse. 
Mas uma investigação contextualizada é isto mesmo: vive num palco que é a 
sala de aula, num ambiente social dinâmico, que nem sempre evolui de modo a 
deixar-nos observar tudo o que desejaríamos, como desejaríamos, quando 
desejaríamos. 

É importante sublinhar que, assim que o interlocutor é o professor - o par 
mais competente dentro da sala de aula, quem disse as instruções de trabalho, 
quem estabeleceu muitas das regras do contrato didáctico e quem avalia, o que 
ainda é uma grande preocupação para a M. - é a M. quem fala, dialogando com 
ele, e tentando que este apoie a sua ideia de que "Isto é matemática, devia ser 
com contas!...". Convém realçar que o professor não apoia esta pretensão da M., 
mas também não a critica. O que ele se preocupa em saber é se cada um deles 
foi capaz de perceber a estratégia utilizada pelo outro. E só no momento em que 
o professor se dirige directamente a ele, o V. lhe responde e entra então no 
diálogo, que passa a ser a três. O V. revela ainda uma grande humildade "mas 
eu não sei nada disto, não sei fazer assim..." diz quando se refere a resolver o 
problema com fracções. Porém, ele sabe que os seus "desenhos" estão certos e as 
"contas" da M. erradas. Mas, como o V. não tem nenhum passado de sucesso a 
matemática, ele está disposto a aceitar facilmente que existem estratégias de 
resposta alternativas. Para mais, ele não sabe matemática, como afirma 
frequentemente, mas já consegue arranjar estratégias para resolver as tarefas 
que são propostas. Para ele é pacífico que a matemática se possa fazer por 
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contas, mas o que ele pensa - e com razão - é que nesse caso a solução deveria 
ser a mesma. 

Mais uma vez, o professor evita qualquer comentário avaliativo e volta a 
perguntar à M. como é que ela pensou. Esta explica: "1/2 + 1/4 + 1/6 (...) deu-
me 3/12 (...) Sim... 1 + 1 + 1 = 3 e 2 + 4 + 6 = 12". O que leva o professor a 
perguntar como é que se somam fracções. Como a pergunta não é respondida 
por nenhum dos dois, o professor resolve reformulá-la, acrescentando à 
pergunta elementos que facilitam a resposta. O modo como é formulada a 
segunda pergunta do professor resulta, pois a M. consegue lembrar-se de que é 
necessário reduzir as fracções ao mesmo denominador, embora a sua 
linguagem não seja muito rigorosa. Neste momento da interacção, o professor 
apelou para conhecimentos dos anos anteriores e, como era de esperar nesta 
díade, foi a M. que lhe respondeu. Mas é de realçar que o V. continuou a escutar 
tudo com muita atenção. Ele continuava a afirmar que não sabia matemática, 
mas já não se negava a tentar aprender. 

Assim que a M. faz as contas e obtém o resultado 11/12 para tudo o que 
tinha sido vendido, o V. exclama com um ar visivelmente feliz: "Pois... então 
sempre te sobrou 1/12 como a mim!" Ao que a M. acrescenta "Sim... depois é 
fazer as mesmas contas que tu fizeste." E por fim, com um ar vitorioso disse 
ainda "Afinal, desta vez era eu que tinha certo! [Vitorioso] Acho que nunca 
tinha acertado nada em matemática... sozinho."  

Depois deste episódio, o V. tornou-se progressivamente mais 
participativo. Já não se limitava a copiar do quadro quando era a fase da 
discussão geral, ou quando o professor explicava alguma coisa. Pedia 
esclarecimentos adicionais até ter percebido. Durante algum tempo, continuava 
a pedir desculpa e a afirmar que "não sabia nada de matemática... que só queria 
perceber". Às vezes dizia "Quando eu vejo, sou capaz de fazer". Mas, 
paralelamente, demonstrava uma grande capacidade de apreender os 
conhecimentos que não possuía. Neste caso, ele foi capaz de aprender a somar 
fracções. E não se voltou a esquecer de que era necessário reduzir ao mesmo 
denominador. Para aprender a dividir, lançamos-lhe um desafio: ele ia para 
casa pensar se, como ele dizia, "1/6 : 2 = 1/12", então qual era a regra para 
dividir fracções? E, para nosso espanto, o V. não foi para casa pensar. Ficou lá, 
no intervalo, perguntou com um ar desconfiado se "aquilo dava para trocar 
para baixo e para cima" e, como eu não respondi, mas sorri, ele disse: "Eu não 
sei nada disto...mas talvez seja assim...o primeiro fica igual... este [aponta para a 
segunda fracção] dá uma cambalhota e fica ao contrário... e depois é que é bué 
da estranho... porque parece que em vez de se dividir multiplica-se... n'á... isto 
não pode ser... mas não vejo outra maneira" . E também não se voltou a 
esquecer de que, para dividir fracções, a segunda dava uma cambalhota, 
continuando cada vez mais entusiasmado com o facto de a matemática se poder 
aprender vendo. Afinal, aprender matemática era muito mais divertido e fácil 
do que alguma vez ele tinha imaginado!... 
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Discussão de resultados 
 
 

Independentemente dos temas considerados, trabalhar em díade revelou 
ser uma forma de promover o desenvolvimento cognitivo dos alunos e os seus 
desempenhos matemáticos. Estes resultados confirmam os que já tinham sido 
obtidos por diversos autores, que salientavam as potencialidades que o trabalho 
em interacção tinha na implementação do pleno desenvolvimento dos alunos e 
na apreensão de conhecimentos e aquisição de competências matemáticas 
(Augustine, Greber e Hanson, 1990; Mugny, 1985; Perret-Clermont e Nicolet, 
1988; Schubauer-Leoni e Perret-Clermont, 1988; Resnick, 1991; Schubauer-Leoni 
e Perret-Clermont, 1997). Quando trabalham em díade, os alunos têm de ser 
capazes de recontextualizar o que sabem para poderem estabelecer uma 
intersubjectividade comum com o seu par. Têm de conseguir descentrar-se das 
suas posições, para poderem compreender estratégias de resposta diferentes, 
para conseguirem seguir os raciocínios um do outro. São precisamente estes 
movimentos de descentração e recontextualização, de procura de significados, 
que promovem o desenvolvimento cognitivo e a apreensão de saberes. Neste 
caso, não só a assimilação de conceitos é facilitada, a sua acomodação também 
se torna indispensável, pois ao interagir com o par cada elemento da díade tem 
de ser capaz de explicar o que fez, tem de conseguir aplicar os conhecimentos. E 
quando falamos de acomodação estamos a pensar nos dois movimentos que ela 
comporta: por um lado, a adaptação e interrelacionação dos novos 
conhecimentos em relação aos que já se possuíam; por outro, a capacidade de os 
usar quando somos confrontados com novos problemas e temos de adaptar o 
que sabemos aos dados reais do problema que nos é colocado (César, 2000a). 

Porém, os resultados obtidos também mostram claramente que para as 
interacções serem frutuosas não basta sentar os alunos lado-a-lado. É necessário 
conhecer detalhadamente os mecanismos em jogo, quando se estabelece uma 
interacção entre pares, definir critérios para a formação das díades que 
aumentem as probabilidades de ocorrência de interacções ricas, ter em conta a 
natureza das tarefas propostas e das instruções de trabalho que são dadas aos 
alunos. Assim, as díades com interacção, em que os alunos discutem as 
estratégias de resolução que cada um encontrou, são as que promovem maiores 
progressos socio-cognitivos e nos desempenhos matemáticos dos alunos. 
Curiosamente, as díades sem interacção (em que os alunos estão sentados lado-
a-lado, mas sem interagirem verbalmente, só podendo olhar para o que o seu 
par faz), quase não promovem progressos por parte dos alunos, obtendo 
resultados muito semelhantes aos do grupo controlo. Mas não deixa de ser esta 
a forma de interacção mais comum em muitas das salas de aula, apesar de toda 
a investigação que realça as potencialidades de outros tipos de interacção. 
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Provavelmente este aspecto leva-nos a duas das questões mais polémicas da 
investigação em educação: Que influência devem ter os resultados da 
investigação nas práticas de sala de aula? E se devem ter algum, como devem 
ser disseminados esses mesmos resultados? 

Quanto à natureza das tarefas, verificámos que as tarefas "não-habituais" 
conseguem um maior envolvimento dos alunos, visível quer nos comentários 
efectuados durante as interacções quer na persistência que revelam quando 
surgem dificuldades. Neste caso, é notório que são os alunos que trabalham em 
díade os que mais aderem às tarefas propostas e que procuram soluções 
alternativas quando se deparam com dificuldades. Assim, podemos afirmar que 
o facto de interagirem com um par aumenta as potencialidades inerentes às 
tarefas "não-habituais", pois é quando os alunos trabalham em díade e são 
confrontados com elas que mais progridem nos desempenhos matemáticos, na 
implementação de uma auto-estima positiva e na adopção de atitudes positivas 
face à matemática. Estes aspectos estão de acordo com os resultados citados por 
outros autores (e. g., Gardner e Rogoff, 1990). Porém, a natureza das tarefas 
propostas não pode ser vista como desligada das instruções de trabalho que são 
dadas aos alunos. Da mesma maneira que não há instrumentos que por si só 
garantam a aderência de quem os usa, também não existem tarefas que por si 
mesmas o façam. Um instrumento e uma tarefa valem consoante o modo como 
se utilizam, o clima de sala de aula que existe, o contrato didáctico que rege 
aquela relação didáctica. Assim, o processo de apreensão do conhecimento e 
aquisição de competências matemáticas é muito complexo, havendo diversos 
factores psico-sociais, afectivos e didácticos que é necessário ter em conta.  

Os erros mais frequentes que identificámos nas tarefas "habituais" são 
semelhantes aos que aparecem descritos na literatura (Booth, 1984; Cai, 1995; 
Gerber, Boulton-Lewis e Bruce, 1995; Gattuso e Mary, 1996; Kieran, 1981, 1988, 
1989, 1990, 1991). No que se refere aos temas das Equações e os Números 
Relativos, prendem-se com as dificuldades identificadas por muitos autores, 
entre eles Kieran, na passagem da aritmética para a álgebra. Quanto à 
Estatística, os erros mais frequentes relacionam-se com o uso de procedimentos 
e fórmulas que se mecanizaram sem compreender o seu significado, pelo que se 
utilizam de forma inadequada. O aspecto mais importante foi percebermos que 
existiam determinadas estratégias de resolução que eram típicas dos alunos 
com melhores desempenhos, que eram os que conseguiam fazer evoluir as suas 
estratégias de resolução de acordo com o grau de dificuldade dos problemas 
propostos (César, 1994a; César e Perret-Clermont, 1996) e que estas estratégias 
de resolução, quando usadas durante o trabalho em díade, eram apreendidas 
pelos dois elementos da díade, que as voltavam a conseguir usar quando, 
posteriormente, voltavam a trabalhar individualmente. Por outro lado, os 
alunos que trabalhavam individualmente cometiam mais erros do que os que 
trabalhavam em díade, provavelmente porque não tinham nenhuma hipótese 
de discutir as suas estratégias de resolução, nem de ser confrontados com 
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outras estratégias alternativas. Deste modo, trabalhar em díade mostrou-se 
duplamente vantajoso para os sujeitos: não só conseguiam melhores 
desempenhos na sessão em que era estabelecida a interacção, eram mesmo 
capazes de reutilizar novas estratégias de resolução, com as quais só tinham 
contactado por terem de interagir com o seu par. Este facto remete-nos para um 
aspecto que já focámos atrás: a interacção entre pares favorece a acomodação, 
pelo que os benefícios que dela resultam para os alunos são estáveis no tempo, 
ou seja, não se perdem quando eles voltam a trabalhar individualmente, nem 
quando são confrontados com tarefas do mesmo tipo, passado algum tempo. 

Quando além das sessões com interacção era implementada uma 
discussão geral final, os resultados obtidos são mais acentuados do que se essa 
mesma discussão não existisse, o que está de acordo com os resultados referidos 
por outros autores (Wistedt e Martinsson, 1996). Este resultado, que foi obtido 
no nível 1, está de acordo com os que podemos depois observar no nível 2 do 
projecto, onde os momentos de discussão geral se revelaram de extrema 
importância, pois é nessa altura que os alunos são confrontados com estratégias 
de resolução diferentes das que utilizaram na sua díade, que têm de explicar as 
suas conjecturas à turma e que devem ser capazes de argumentar e defender os 
seus pontos de vista. Assim, para que o trabalho em díade seja plenamente 
potencializado, ele deve ser alternado com discussões gerais, que são ocasiões 
de trabalho individual, que permitem aos alunos poderem testar as suas 
capacidades e aperceber-se dos progressos que têm conseguido fazer. Este 
aspecto está muito bem ilustrado no exemplo dado por Bastos (1999), que realça 
também um outro aspecto fundamental: a importância da atitude do professor, 
quando conduz a discussão geral. Se o professor não for capaz de explorar os 
percursos iniciados pelos alunos, se não for capaz de arriscar seguir até 
caminhos menos convencionais - neste caso, partir de casos particulares para 
chegar a uma demonstração que foi quase inteiramente construída pelos alunos 
- então muita da riqueza que pode advir da discussão geral acabará por se 
perder. Mas se o fizer e se, como afirma esta autora, for capaz de desafiar os 
alunos e valorizar a contribuição de cada um, por muito pequena que seja, 
então, algumas boas surpresas podem acontecer. 

Todos estes aspectos observados no nível 1 do projecto têm 
consequências pedagógicas, pelo que devem ser tidos em conta quando se 
passa para o nível 2, em que as interacções entre pares são implementadas ao 
longo de todo o ano lectivo. Neste caso, um dos aspectos que se revelou 
essencial foi a construção e adaptação de muitas tarefas, ligadas aos diversos 
temas e anos de escolaridade, de forma a que a natureza das tarefas propostas 
favorecesse os objectivos que pretendíamos atingir. Para diversos autores 
(Nunes, 1995; Nunes, Light e Mason, 1993; Pontecorvo, 1990; Säljö e 
Wyndhamn, 1987, 1990; Streefland, 1997) as tarefas propostas são fundamentais 
porque o modo como os alunos constroem os conceitos é influenciado pelo 
papel mediador dos sistemas de signos e instrumentos que utilizam e exploram 
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na sala de aula. Se tivermos em conta que um dos objectivos que pretendemos 
atingir é o desenvolvimento de capacidades, então a natureza das tarefas tem 
um papel fundamental. Não se desenvolvem capacidades semelhantes usando 
exercícios, problemas ou actividades de investigação. Também não se 
constroem conceitos da mesma maneira recorrendo a cada um destes tipos de 
tarefa. Assim, quando se trabalha em contexto real de sala de aula, a natureza 
das tarefas que se propõem aos alunos é um elemento determinante para 
conseguirmos atingir, ou não, os objectivos que nos propusemos. 

No decurso deste trabalho, alguns aspectos tornaram-se especialmente 
salientes para nós. Por um lado, a importância de promover uma auto-estima 
positiva por parte dos alunos, acompanhada de atitudes mais positivas face à 
matemática, o que nos pareceu particularmente relevante numa disciplina que é 
objecto de uma forte rejeição e de bastante insucesso escolar. Porém, como 
afirmam Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999), esta preocupação não deve 
significar que se promovem estes dois aspectos à custa de envolver os alunos 
em actividades menos exigentes do ponto de vista matemático, que não os 
levem a ter de fazer uma conjectura ou arranjar uma argumentação que a 
sustente. Mas, como afirma Bastos (1999), se os professores não valorizarem os 
contributos dos alunos, ou como afirma César (1997, 1998), se não formos 
capazes de os levar a descobrir que sabem pensar matematicamente, então não 
estamos a contribuir para o seu pleno desenvolvimento e para que apreendam 
conhecimentos matemáticos. Por isso mesmo, tem havido especial cuidado no 
modo como se processam as primeiras aulas do nível 2, por exemplo, tendo o 
cuidado de na primeira semana chamar ao quadro todos os alunos para irem 
resolver um problema que tenham acertado. A nossa experiência confirma que 
algumas alterações nas atitudes e práticas dos professores, traduzidas num 
contrato didáctico inovador, podem ter consequências muito positivas, como as 
que se encontram ilustradas no caso da M. e do V., em que vemos um aluno 
com um forte insucesso a matemática, sem dominar muitos dos conteúdos dos 
anos anteriores, estar envolvido em tarefas matemáticas e interessado em 
explorar as suas hipóteses de resolução, apreendendo também outras novas. 

Para que esta forma de trabalho resulte, as interacções entre pares devem 
facilitar o aparecimento de conflito socio-cognitivo e os dois elementos da díade 
devem conseguir trabalhar na zona proximal de desenvolvimento um do outro. 
Isto significa que, por um lado, é necessário termos critérios cada vez mais finos 
para a formação das díades e que, como os alunos evoluem ao longo do ano, as 
díades devem ser mudadas sempre que isso se afigurar conveniente; por outro 
lado, como a natureza da tarefa também pode facilitar, ou não, o 
estabelecimento de conflito socio-cognitivo, este é outro aspecto a ter em 
consideração. O caso da M. e do V. ilustra particularmente bem o papel que o 
conflito socio-cognitivo pode ter na promoção dos desempenhos dos alunos e 
na sua socialização. O conflito surge, neste caso, porque os alunos optam por 
estratégias de resolução diferentes e, tendo a M. um estatuto de boa aluna, não 
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estava disposta a aceitar que o V. tivesse uma estratégia diferente da sua. 
Notam-se, aqui, os vários aspectos dominantes nesta forma de trabalho: a 
dissonância cognitiva, intra-individual (quando um aluno duvida, por exemplo, 
do que ele próprio fez) e inter-individual, provocada pelo acesso a processos 
operatórios distintos e a conhecimentos matemáticos diferentes; a necessidade 
de regulação social do conflito, em que cada elemento do par tem de decidir 
quem lidera e quando o faz, quando se chega a um consenso e quando não se 
abdica da nossa opinião, de tal forma que o conflito não atinja proporções que o 
par já não saiba gerir. É precisamente este duplo carácter - social e cognitivo - 
que dá tantas potencialidades a este forma de trabalho e que nos leva a afirmar 
que ela favorece não só a apreensão de conhecimentos mas também o 
desenvolvimento de atitudes e capacidades. 

Trabalhar na zona proximal de desenvolvimento de cada aluno é um dos 
maiores desafios que são lançados actualmente aos professores, nomeadamente 
se tivermos em conta a dimensão e heterogeneidade das turmas que lhes são 
atribuídas. Porém, se tivermos uma concepção dinâmica das capacidades, este é 
um conceito-chave, que não poderemos ignorar. É em interacção que 
desenvolvemos muitas das nossas competências e o que fazemos hoje com a 
ajuda de um par (que para nós não terá de ser forçosamente mais competente, 
ao contrário do que afirmava Vygotsky), saberemos fazer depois 
individualmente. O que o trabalho em díade permite é pensar em pares que 
sejam compatíveis quanto às suas zonas proximais de desenvolvimento, o que 
não significa esquecermo-nos que também há aspectos afectivos e relacionais 
que têm de ser considerados. Assim, quando interagem em díade, os alunos 
estão a trabalhar na sua zona proximal de desenvolvimento, sem necessitarem 
de recorrer tão frequentemente ao professor, o que desenvolve a sua 
capacidade de autonomia. Na medida em que na sala de aula existe apenas um 
professor para muitos alunos, mas que existe um par, sentado ao lado, para 
cada um deles, parece-nos que definir critérios para formar as díades pode ser 
um modo de ultrapassar alguns dos problemas com que actualmente nos 
debatemos. 

Implementar um projecto deste tipo implicou mudar o contrato didáctico 
tradicional, estabelecendo novas regras que davam especial realce às 
interacções horizontais, à exploração dos raciocínios dos alunos, à discussão de 
ideias, à solidariedade, ao respeito pelos ritmos dos outros (César et al. 1999a, 
2000b, 2000d; César e Silva de Sousa, 2000a, 2000b). Significou também conceber 
o papel do professor e dos alunos de uma forma diferente, em que todos eles 
estavam mais envolvidos no trabalho a realizar, em que se promovia a 
capacidade de trabalhar autonomamente, o sentido crítico, a responsabilização 
(César et al., 1999b, 2000a). Mas não se altera um contrato didáctico, nem as 
práticas de sala de aula, de forma coerente, sem alterar também as formas de 
avaliação. Se pretendemos que o trabalho em díade seja valorizado pelos 
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alunos, então temos de também o contemplar nas formas de avaliação que 
propomos. 

A partir destes resultados, começou a tornar-se claro que não seria 
possível implementar um projecto de investigação-acção deste tipo sem passar 
por acções de formação para os professores que o iriam integrar e sem que o 
contrato didáctico que eles iam estabelecer com os alunos, na sala de aula, 
tivesse aspectos inovadores que permitissem a coerência entre o discurso e as 
práticas de sala de aula. Um outro aspecto sobre o qual necessitávamos de 
trabalhar era a reflexão e a análise das diversas formas de interacção que se 
podem estabelecer na sala de aula e o papel que elas têm nos desempenhos dos 
alunos. Para implementar um projecto de inovação pedagógica, é necessário 
compreender em profundidade a complexidade dos processos interactivos, 
tendo em consideração os dados obtidos em investigações anteriores que nos 
elucidam sobre os mecanismos em jogo nas interacções professor/aluno(s) e 
alunos/alunos (Elbers, 1996; Flieller, 1986; Hinde, Perret-Clermont e Stevenson-
Hinde, 1988; Järvelä, 1996; Lampert, 1992; Perret-Clermont, 1992a, 1992b; Ponte 
et al., 1998a, 1998b; Renshaw, 1996). É também necessário aprender a observar, 
a seguir raciocínios que nem sempre são os que fizemos, a dar tempo aos alunos 
para serem capazes de explicar o percurso deles. No fundo, não são só os 
alunos que têm de conseguir construir uma intersubjectividade comum, o 
professor também deve ser capaz de colaborar e partilhar esse processo. 

A análise detalhada dos resultados obtidos no nível 1 foi um importante 
elemento de trabalho na definição do que iríamos realizar no nível 2 do 
projecto, correspondendo esta dialéctica a um percurso constante que 
continuamos a fazer entre o conhecimento adquirido em estudos de carácter 
semi-laboratorial, apesar de realizados em contexto escolar, e estudos de 
carácter mais etnográfico, implementados pelos professores, ao longo de um ou 
vários anos lectivos. A este percurso resta juntar uma preocupação que tem sido 
constante desde que trabalhamos neste domínio: a de construir um quadro de 
referência teórico sólido, que vá evoluindo à medida que somos confrontados 
com novos dados e que se torne cada vez mais explicativo da realidade que 
procuramos conhecer. 

Em relação ao nível 2 do projecto, em que implementamos interacções 
entre pares na sala de aula de matemática, durante um ou mais anos lectivos, 
parece-nos de realçar que esta forma de trabalho contribui para que se 
consigam atingir os objectivos expressos no currículo, nomeadamente quando 
se afirma que se devem considerar, de forma interligada e complementar, três 
aspectos: conhecimentos, capacidades e aptidões, atitudes e valores. De facto, 
parece-nos nítido que as práticas de sala de aula que promovem a interacção 
entre pares conseguem contemplar estes três pólos e que o fazem de uma forma 
que está de acordo com o que se pretende no currículo. Como afirmam 
Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999), "tais conhecimentos [matemáticos] são 
relevantes se forem integrados num conjunto mais amplo e significativo de 
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competências e se a sua aquisição progressiva for enquadrada por uma 
perspectiva que valorize o desenvolvimento de capacidades de pensamento e 
atitudes positivas face à matemática e à aprendizagem" (p. 23) e é precisamente 
isto que pensamos ser possível atingir com esta forma de trabalho. 

Também concordamos com estes autores quando afirmam que "se a 
aprendizagem é um processo de construção de significados por parte dos 
alunos, então a comunicação e a negociação desempenham um papel central na 
sala de aula" (p. 29). Daí que nos pareça muito importante ter em consideração a 
natureza das tarefas propostas, mas é igualmente indispensável levar em conta 
a complexidade inerente aos processos interactivos. Apreender conhecimentos 
requer esforço e envolvimento pessoal por parte dos alunos, mas requer 
também um profundo conhecimento do professor sobre como estabelecer um 
contrato didáctico que facilite o desenvolvimento das potencialidades de cada 
aluno. Assim, consideramos que o professor tem um papel muito importante na 
definição do clima que se vive na sala de aula, na escolha de situações que 
promovam a vontade de aprender e de interagir, que desenvolvam as 
capacidade reflexivas dos alunos mas que os faça também saberem trabalhar de 
uma forma autónoma. Deste modo, só aparentemente o papel do professor é 
menos relevante na sala de aula, pois na verdade o que ele se tornou foi muito 
mais complexo e multifacetado. 

As interacções sociais são um poderoso meio para conseguir atingir 
alguns dos objectivos expressos nos novos currículos, uma vez que estes 
afirmam claramente que se deve considerar de uma forma integrada e 
complementar o desenvolvimento de atitudes positivas face à matemática, das 
capacidades dos alunos e a apreensão de conhecimentos. Por outro lado, uma 
vez que a distribuição espacial da maioria das salas de aula portuguesas senta 
os alunos dois a dois, parece-nos particularmente adaptada para a 
implementação do trabalho em díade. Assim, os resultados obtidos com este 
nível de micro-análise podem ser úteis na implementação de projectos de 
investigação-acção, que pretendam fomentar as interacções entre pares na sala 
de aula de matemática e que desejem aproveitar plenamente as potencialidades 
pedagógicas desta forma de trabalho. 

 
 

Considerações finais 
 
 
Implementar um projecto desta dimensão foi um enorme desafio para 

toda a equipa. Por um lado, pelas preocupações deontológicas que nortearam 
sempre este trabalho e que nos levaram a querer começar lentamente, com o 
nível 1, onde as sessões de trabalho com cada turma eram poucas, para 
minimizar os efeitos negativos que pudessem fazer-se sentir nos alunos que 
integravam o grupo controlo e que não passavam por sessões de interacção 
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entre pares. Por outro lado, porque a passagem de um nível de micro-análise, 
de índole semi-laboratorial, para um nível de contexto real de sala de aula, em 
que os conhecimentos adquiridos são devolvidos aos professores representa 
sempre um esforço muito grande para todos os elementos do projecto. 

No entanto, os resultados obtidos até agora levam-nos a ter vontade de 
continuar a explorar este domínio do conhecimento. Cada vez nos parece mais 
nítido que as potencialidades das interacções entre pares são muitas e que esta é 
uma das formas possíveis para promover atitudes mais positivas face à 
matemática, uma auto-estima mais positiva, o pleno desenvolvimento socio-
cognitivo e o sucesso escolar dos alunos na disciplina de matemática. 

Sabemos que vivemos numa sociedade em mudança, onde se torna 
premente que a escola prepare os alunos para serem capazes de apreender 
conhecimentos e adquirir competências de forma autónoma. Muitos deles terão 
de ser capazes de fazer reciclagens ao longo da sua vida profissional, pelo que 
se torna cada vez mais importante que a escola se preocupe em desenvolver 
capacidades e não apenas em transmitir conhecimentos. 

Para além disso, vivemos também numa época em que temos acesso a 
um vasto leque de informação, de qualidade impossível de controlar pelos 
educadores, pois muitos dos meios postos à disposição dos alunos ultrapassam 
fronteiras (pensemos no caso da Internet) e recorrem a meios que nem sempre 
são dominados por esses mesmos educadores, pelo menos de forma tão 
aprofundada como os seus educandos. Assim, cabe à escola desenvolver o 
sentido crítico dos alunos, prepará-los para saberem interagir com os seus 
pares, para saberem seleccionar a informação relevante, para serem capazes de 
distinguir o essencial do acessório. 

Este tipo de capacidades, absolutamente necessárias para o exercício de 
uma cidadania plena, não podem ser desenvolvidas pela escola se nas aulas das 
diferentes disciplinas os professores continuarem apenas preocupados com a 
transmissão de conhecimentos e não reflectirem sobre o modo como esses 
mesmos conhecimentos são construídos, sobre as regras do contrato didáctico 
que implementam na sua sala de aula, sobre as consequências que tem, em 
termos de socialização dos alunos, o clima de sala de aula que criam e o tipo de 
interacções professor/aluno(s) e entre pares que fomentam nas suas aulas. 

A preocupação central dos educadores nesta viragem de século e numa 
época de profunda mudança tem de contemplar os processos interactivos. A 
fase dos investigadores isolados, que faziam descobertas extraordinárias, já 
pertence a um passado cada vez mais longínquo, como se pode verificar pelo 
espírito que anima esta escola de verão. Cada vez se torna mais relevante, para 
ter sucesso profissional e pessoal, saber trabalhar em equipa, saber interagir, 
saber compreender os pontos de vista dos nossos parceiros sociais. As 
interacções entre pares, quando implementadas na sala de aula, permitem aos 
alunos apreender conhecimentos de uma forma eficiente, mas vão muito mais 
longe do que isso. Permitem-lhes descobrir capacidades que eles não sabiam 
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possuir, conhecer melhor os seus pares, aprender a viver numa sociedade 
complexa como aquela em que nos encontramos inseridos, que é 
simultaneamente muito exigente quanto ao nível dos conhecimentos que temos 
de dominar, mas também quanto às interacções pessoais que devemos ser 
capazes de gerir. Por isso mesmo, este parece-nos um campo que é tão 
fascinante explorar. 

 
Notas 

 
1 Trabalho realizado no quadro do projecto Interacção e conhecimento, foi subsidiado pelo 
Instituto de Inovação Educacional (IIE), medida SIQE 2, em 1997 e 1998 e pelo CIEFCUL entre 
1996 e 1999. Agradecemos a colaboração e empenhamento dos alunos e professores das Escolas 
Avelar Brotero (Odivelas), Secundária de Linda-a-Velha, Secundária Marquesa de Alorna 
(Almeirim) e Secundária Rafael Bordalo Pinheiro (Caldas da Rainha), que trabalharam connosco 
nos anos lectivos de 1994/95 a 1998/99, assim como de todos os que ajudaram na revisão deste 
texto: João Pedro da Ponte e equipa do projecto Interacção e conhecimento. 
2 Projecto Conflito socio-cognitivo e construção do conhecimento: O papel da interacções na 
aprendizagem. 
3 Projecto Interacção e conhecimento. 
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Questi commenti sono scritti dal punto di vista del ricercatore in 

educazione matematica non esperto nel settore delle interazioni sociali. 
Cercherò di commentare il testo di Margarida César con particolare riferimento 
agli aspetti di cui mi sono occupato negli ultimi anni e sui quali penso di avere 
maggiore esperienza. Quindi il mio commento sarà diviso in tre parti: una di 
considerazioni generali, una riferita agli aspetti linguistici delle interazioni, una 
riferita al ruolo dei problemi. 

 
 

Considerazioni generali 
 
 
In questa sezione elenco alcune richieste di chiarimento su punti che mi 

sembrano non sufficientemente esplicitati e che possono essere oggetto di 
discussione dopo la presentazione e i commenti. 

Una prima domanda è la seguente: perché la scelta di far lavorare gli 
alunni a coppie? Nel testo della conferenza la scelta del lavoro a coppie è 
motivata in modo ampio e convincente in contrasto al lavoro individuale, ma 
non altrettanto in contrasto ad altre forme di interazione. Non mi sono chiare le 
ragioni per cui il lavoro a coppie è stato preferito. Gli argomenti presentati a 
favore sono in genere validi anche per altre forme di interazione. Il lavoro a 
coppie dipende in modo notevole dalla formazione delle medesime, che è 
indubbiamente un passaggio delicatissimo. Non ho dubbi che le ricerche svolte 
nel livello 1 (microanalisi) abbiano fornito risultati e conoscenze su questo 
punto, ma resta il dubbio sulla generalizzabilità di un metodo di lavoro che 
potrebbe essere gravemente vulnerabile da una cattiva formazione delle coppie 
in situazioni non direttamente controllate dai ricercatori. 

Un’altra domanda è: qual è il ruolo degli insegnanti nel progetto? 
All’inizio del paragrafo ‘Problemática e metodologia’ sembra sia delineata una 
situazione per cui i ricercatori, almeno inizialmente, trasmettono i risultati delle 



48  Pier Luigi Ferrari 

 

ricerche agli insegnanti in modo che questi possano implementare il lavoro 
(“…devolvendo aos professores alguns dos conhecimentos apreendidos de 
forma a que eles pudessem implementar o trabalho em díade como dinâmica da 
sua prática docente quotidiana”). Successivamente viene motivato il passaggio 
dal livello 1 (microanalisi) al livello 2 (ricerca-azione) anche dall’esigenza di 
collaborare con gli insegnanti (“…pareceu-nos do maior interesse conceber um 
projecto de investigação-acção, que nos permitisse trabalhar em conjunto com 
os professores e conceber formas de actuação que permitissem atingir o 
objectivo último que tínhamos definido.”). Mi domando se la collaborazione 
con gli insegnanti è limitata all’attuazione dei progetti o se alcuni di essi sono 
anche coinvolti nella ricerca. Personalmente penso che non sia facile attuare 
propriamente un progetto che richiede cambiamenti così profondi del modo di 
operare in classe senza una qualche forma di coinvolgimento di insegnanti nella 
ricerca. 

Inoltre, l’interazione tra insegnanti e ricercatori, può essere classificata 
come interazione fra pari? Questo tipo di interazione dovrebbe dare buoni 
risultati anche se applicato ai rapporti fra ricercatori e insegnanti, oltre che fra 
insegnanti e alunni. 

Una terza domanda riguarda i dati forniti nella sezione ‘Apresentação de 
resultados’. Che cosa si intende per ‘progresso cognitivo’? Esistono misure del 
progresso cognitivo svincolate dal contesto? In genere i movimenti per 
l’innovazione nell’insegnamento propongono, accanto a nuovi metodi didattici, 
nuove modalità di valutazione; questo aspetto dovrà essere ampiamente 
dibattuto nel corso della scuola estiva, nell’ambito delle conferenze e dei panel 
che si occupano della ricerca in didattica e delle ricadute sull’insegnamento. In 
ogni caso, mi sembra utile una discussione esplicita su che cosa si intende per 
progresso cognitivo, e anche su quali problemi si ottengono i miglioramenti 
nelle prestazioni, in quanto sono aspetti non neutrali rispetto alla valutazione 
dell’esperienza. Frequentemente le prestazioni degli studenti dipendono dalla 
struttura dei problemi e dal linguaggio in cui questi sono formulati e non 
soltanto dalle conoscenze e le abilità che (in base all’analisi a priori fatta dal 
ricercatore) richiedono. A mio giudizio né il problema né il linguaggio in cui è 
formulato possono essere considerati neutri rispetto alla misura del 
miglioramento delle prestazioni. 

 
 

Linguaggi e interazioni sociali 
 
 
Il lavoro in coppie sembra dipendere da diversi fattori tra i quali la 

competenza linguistica dei partecipanti. La qualità dell’interazione dipende 
fortemente dalla qualità dei discorsi che i partecipanti sono in grado di fare e di 
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interpretare. Mi piacerebbe sapere che cosa succede, specie nelle classi di scuola 
secondaria (10-12 anno di scuola) se uno dei partecipanti ha una competenza 
linguistica insufficiente rispetto a quella richiesta per la soluzione del problema 
(ad esempio, per quanto riguarda l’interpretazione e la costruzione di periodi 
complessi). Io non metto in dubbio che possano essere osservati forti 
miglioramenti rispetto al lavoro individuale nella risoluzione dei problemi, mi 
domando però in che modo possano essere raggiunte quelle competenze 
linguistiche (soprattutto nel linguaggio quotidiano) che a mio avviso sono 
necessarie per una buona padronanza dei concetti e dei procedimenti della 
matematica. Tali competenze linguistiche non sono per niente naturali, ed è 
difficile che possano essere costruite in un’interazione fra due alunni che 
lavorano fianco a fianco se non è prevista una qualche forma di riflessione 
linguistica sui testi dei problemi, sui procedimenti risolutivi adottati dagli 
alunni e anche sulle interazioni verbali e i ragionamenti che hanno portato ai 
risultati. In particolare, specie nei livelli di scolarità più alti, si pone il problema 
del passaggio dai registri linguistici quotidiani (conversazione, ecc.) a quelli più 
specifici della matematica, che introducono elementi nuovi, quali il simbolismo 
e le rappresentazioni grafiche, e presentano differenze anche forti dal punto di 
vista del lessico, della sintassi e della pragmatica. Anche questo passaggio non è 
naturale. Cattive interpretazioni dei registri linguistici tipici della matematica 
sono all’origine di numerosi comportamenti ampiamente discussi in letteratura 
(ad esempio, in molte delle ricerche sul linguaggio dell’algebra). 

Questo vale in particolare per il linguaggio nei problemi scolastici, o 
comunque nei problemi formulati da adulti, che spesso è stereotipato o 
comunque non naturale per gli alunni, e che quindi bene considerare come 
oggetto di riflessione e discussione piuttosto che come dato di partenza 
neutrale. Anche a livello ‘avanzato’ (università) molte delle difficoltà nella 
risoluzione dei problemi sono di natura linguistica: da un lato i procedimenti 
risolutivi sono fortemente influenzati dalle parole e a volte anche dal formato 
del testo, dall’altro un numero crescente di studenti incontra difficoltà 
linguistiche sostanziali nella lettura dei testi e nella produzione dei medesimi. 
Questo richiede, a mio avviso, un approccio basato sulle interazioni sociali ma 
che comprenda momenti di riflessione sui testi e sui linguaggi nei quali sono 
formulati. 

Mi domando inoltre se gli alunni hanno avuto la possibilità di produrre 
o utilizzare resoconti (in qualunque forma, compresa quella scritta) delle loro 
interazioni. La possibilità di riflettere (anche dal punto di vista linguistico) sulle 
proprie prestazioni è un passaggio fondamentale, anche in senso vygotskjano, 
per promuovere capacità critiche (anche nei confronti delle stesse interazioni) 
oltre alla crescita cognitiva e allo sviluppo delle competenze linguistiche. 

La questione della riflessione sui linguaggi vale naturalmente anche per i 
linguaggi diversi da quello verbale, come i linguaggi grafici e visuali e quelli 
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simbolici, e ha anche riflessi sui contratti didattici che si instaurano. Nelle 
pratiche didattiche abituali, che privilegiano le rappresentazioni associate ai 
calcoli (come il formalismo aritmetico o quello algebrico), generalmente sono 
svalutate, sul piano del contratto didattico, le rappresentazioni di altro tipo 
(come quelle grafiche e visuali, ma anche, a volte, il linguaggio ordinario). 
Quindi la scelta dei linguaggi e soprattutto le attività che vengono svolte con 
ciascun linguaggio (illustrazione, trasformazioni, risoluzione di problemi…) 
non sono neutre rispetto ai contratti didattici che si instaurano. 

Alcuni dei ricercatori che lavorano sulla costruzione sociale dei 
significati matematici hanno introdotto l’idea di ‘discorso’ (su questo tema ampi 
riferimenti si trovano in Morgan, 1998); l’interpretazione del linguaggio come 
discorso non lo considera come un mezzo di comunicazione neutrale e 
trasparente ma lo caratterizza come un mezzo attraverso il quale i significati 
sono costruiti attraverso le pratiche sociali. Secondo questo approccio gli aspetti 
linguistici delle interazioni sociali sono particolarmente rilevanti e le analisi dei 
testi prodotti dagli alunni confermano questa importanza. Anche il linguaggio 
dei libri di testo e quello usato dagli insegnanti sono stati oggetto di analisi. Io 
penso questi aspetti non vadano trascurati. Credo inoltre che il cambiamento 
(rilevato soprattutto negli ultimi anni) delle pratiche linguistiche e 
comunicative a cui gli alunni sono esposti fuori della scuola, con le conseguenti 
differenze nelle competenze linguistiche rendano urgente l’affrontare 
esplicitamente a scuola il problema dei linguaggi, compresi quelli specifici della 
matematica. 

 
 
 

Problemi e contratto didattico 
 
 
È ampiamente documentato che la qualità dei problemi è un aspetto 

determinante anche dal punto di vista del contratto didattico. Nel testo di 
Margarida César si parla di naturalità dei problemi (“natureza das tarefas”) e si 
distingue tra problemi abituali (“tarefas habituais”) e non abituali (“tarefas não-
habituais”). I problemi non abituali sono caratterizzati come problemi aperti, 
che consentono l’uso di diverse strategie. Tuttavia il problema presentato 
nell’unico esempio è un tipico problema scolastico, quindi a mio avviso abituale 
(almeno per quanto riguarda le pratiche didattiche diffuse in Italia) e non 
naturale (nella realtà nessun negoziante ha bisogno di calcoli per sapere quanto 
pesa il formaggio e comunque non userebbe le frazioni). 

La naturalità dei problemi è un attributo ambiguo e di non facile 
caratterizzazione. Secondo alcune pratiche didattiche un problema naturale è 
un problema scolastico ambientato nella vita quotidiana, con maggiore o 
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minore realismo. In questi casi la situazione è in generale realistica, la domanda 
spesso non lo è. Se si richiede che anche la domanda sia realistica, cioè sia una 
domanda plausibile e significativa all’interno della situazione non scolastica in 
cui il problema è collocato, allora molti dei problemi più diffusi nella pratica 
scolastica e anche nella ricerca sull’apprendimento dovrebbero essere eliminati, 
e la definizione di naturalità dipenderebbe fortemente dagli sviluppi tecnologici 
e sociali (si pensi alla diffusione dei mezzi di calcolo, che rende innaturali molti 
problemi di aritmetica che un tempo erano significativi). La questione della 
naturalità dei problemi è quindi complessa e comunque meritevole di 
approfondimenti, per le influenze evidenti che ha sui contratti didattici. Rimane 
inoltre un altro aspetto: chi sceglie i problemi? Il fatto che il problema sia scelto 
da un individuo ben determinato (generalmente l’insegnante) non è sufficiente 
a eliminarne la naturalità, a inserirlo in un preciso contesto scolastico, a 
renderlo in qualche misura arbitrario per gli alunni? È evidente che ciascuno di 
questi effetti (in particolare l’arbitrarietà) ha influenze sul contratto didattico. 
Risolvere il problema diventa allora un modo di rispondere a una richiesta del 
sistema scolastico piuttosto che a un’esigenza di conoscere. 

Un’altra questione a mio giudizio non banale è la seguente: come può 
essere considerata interazione fra pari quella in cui è l’insegnante che propone 
sistematicamente i problemi e gli alunni sono tenuti a risolverli? 

Io sono dell’opinione che le pratiche didattiche che lasciano agli alunni la 
possibilità di proporre essi stessi dei problemi all’interno di filoni tematici ben 
identificati possono aiutare ad instaurare contratti didattici positivi. Se gli 
alunni padroneggiano i significati di una situazione problematica, perché non 
possono loro stessi formulare problemi al suo interno? Questo fornisce spunti 
interessanti di lavoro anche dal punto di vista linguistico. 

Un’ultima questione riguarda gli errori più frequenti identificati nei 
problemi abituali. Nella ricerca presentata questi errori sono meno frequenti nel 
lavoro a coppie. Io non metto in dubbio questa affermazione, che è 
assolutamente plausibile, ma voglio sottolineare l’esistenza di questioni 
specifiche, di natura epistemologica, psicologica e linguistica, 
all’apprendimento della matematica. Io ritengo che i metodi proposti nella 
conferenza e basati sulle interazioni in classe possano senza dubbio provocare 
una diminuzione sostanziale degli errori e fornire comunque un ambiente di 
lavoro adatto per affrontare, anche sul piano della ricerca, le questioni di cui 
sopra. Tuttavia non credo che tutte le questioni che appartengono alle 
dimensioni epistemologica, psicologica e linguistica possano essere risolte 
esclusivamente sul piano didattico attraverso la sola leva dell’organizzazione 
delle interazioni sociali in classe. 

Per concludere, il mio commento finale è una richiesta di 
approfondimento sul ruolo che i linguaggi e i problemi specifici hanno in 
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esperienze di interazione accuratamente progettate e ricche di spunti 
interessanti come quella presentata da Margarida César. 
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Introduccíon 
 
 

Margarida César y colaboradores han emprendido con acierto, hace ya 
algunos años, la compleja tarea de comprender como se articulan las 
modalidades interactivas que se establecen entre los alumnos con los procesos 
psicológicos subyacentes en el desarrollo cognitivo y en el aprendizaje y 
ejecución de las tareas escolares en matemáticas, así como su articulación 
coherente en el microsistema educativo. 

En esta ponencia haré una valoración de algunos aspectos del trabajo 
referenciado por Margarida César y al mismo tiempo voy a tomarlo como 
pretexto para plantear las diferentes dudas que me han ido surgiendo a lo largo 
de la lectura. 

Dada la amplitud de cuestiones que aborda respetaré la estructura de 
presentación de M. César, y centraré mis comentarios en dos aspectos generales 
de la investigación: el modelo cognitivo, centrado en la interacción entre parejas 
y la construcción del conocimiento matemático, y el modelo de enseñanza, 
centrado en el profesor. Su presentación se desarrollará en los siguientes 
apartados: introducción, en la que se presenta una breve visión general de las 
situaciones planteadas, luego analizaré aspectos del modelo cognitivo, relativos 
al papel que desempeña la interacción entre parejas en el desarrollo cognitivo, 
la aprehensión de conocimientos y la adquisición de competencias matemáticas 
(nivel 1), más adelante comentaré el modelo de enseñanza, centrado en el 
profesor y en las necesidades concretas a realizar en el modelo para poder 
utilizar la interacción entre parejas en las prácticas cotidianas de la escuela 
(nivel 2), para terminar con algunas reflexiones finales. 

M. César, presenta una línea de investigación ambiciosa que pretende 
relacionar los conocimientos de la psicología con los problemas concretos de 
aprendizajes matemáticos escolares intentando superar las llamadas posturas 
didácticas “aplicacionistas”. Abandona en este sentido la línea de laboratorio 
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para optar por una investigación contextualizada, que aprovecha la 
potencialidad de la interacciones entre parejas como su argumento principal. El 
trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación: Interacção e 
conhecimento y presenta la investigación organizada en dos niveles, el primero 
(nivel 1), realizada en el contexto escolar y centrada en un grupo de alumnos, 
toma como objeto de estudio “la estadística” y como cooperación entre 
alumnos, las parejas con interacción. Es un diseño cuasi experimental, en el que 
realiza un estudio de micro análisis. En el segundo nivel, el trabajo se centra en 
el estudio profesor/alumno/contenido matemático, donde el profesor juega un 
papel determinante al tener que implementar el trabajo entre parejas durante 
uno o más años lectivos. El profesorado tiene características diferentes y recibe 
previamente un curso de formación basado en los resultados obtenidos en 
estudios anteriores de características similares al nivel 1 (La investigadora ha 
desarrollado un proyecto anterior: “Conflicto socio-cognitivo y construcción del 
conocimiento: El papel de las interacciones en el aprendizaje”, donde estudia la 
eficacia del trabajo entre parejas frente al trabajo individual). Las 
modificaciones del contrato didáctico tradicional aparece como una necesidad 
primordial en la implementación didáctica diseñada. 

La organización social de las actividades de aprendizaje ha sido 
abordada desde diferentes perspectivas teóricas, pero los estudios se han 
centrado prioritariamente en tres formas básicas de organización social de las 
actividades escolares denominadas: cooperativa, competitiva e individualista. 
Si tomamos como referencia el principio de los años ochenta, Johnson (1981) y 
colaboradores muestran que del resultado de las investigaciones se puede 
concluir que la organización cooperativa de las actividades de aprendizaje es 
netamente superior si se compara con organizaciones de tipo competitivo e 
individualista. Sin embargo, las variables que afectan a la mayor o menor 
superioridad de la organización cooperativa de las tareas escolares sigue siendo 
una desconocida. Este desconocimiento relativo sucede porque la mayor parte 
de los trabajos empíricos que se han ocupado de las relaciones alumno-alumno 
se han centrado fundamentalmente en el análisis de sus repercusiones sobre el 
proceso de socialización en la clase y han descuidado estudiar los efectos de la 
interacción entre iguales sobre el desarrollo cognitivo y los procesos de 
aprendizaje (Coll, 1990). 

Parece básico la necesidad de comprender como se articulan las 
modalidades interactivas que se establecen entre los estudiantes en el sistema 
escolar con los procesos psicológicos subyacentes en el desarrollo cognitivo y en 
el aprendizaje y ejecución de las tareas escolares. Este aspecto de la 
investigación se ha desarrollado con profusión en estos últimos veinte años. El 
trabajo que comentamos es un intento serio realizado en esta dirección. Sin 
embargo, dada la amplitud de la tarea diseñada muchas son las cuestiones que 
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no han quedado suficientemente explícitas y muchos son también los puntos de 
vistas con los que podemos analizar este ambicioso proyecto. 

 
 

Interacción entre parejas y construcción 
del conocimiento matemático 

 
 

En los últimos veinte años la discusión entre las ideas de Piaget y 
Vygotsky han tenido una notable actualidad, especialmente por las 
consecuencias divergentes que parecen resultar de las dos teorías en la 
orientación de la práctica educativa. En este sentido Piaget: pone en primer 
término el desarrollo operatorio o funcionamiento cognitivo general, enfatiza la 
producción individual del conocimiento y minimiza la intervención docente; 
mientras Vigotsky: centra el funcionamiento cognitivo general en la transmisión 
de los contenidos escolares, adjudica gran importancia a la construcción social y 
considera la intervención del docente como fundamental para el aprendizaje. 
Aceptando que ambas teorías desarrollan temas no compartidos como 
aprendizaje y desarrollo, o la formación de conceptos cotidianos y científicos, y 
cosas compartidas como el enfoque genético, en cuanto que las funciones 
psicológicas en Vygotsky y los sistemas de conocimientos en Piaget solo 
pueden ser estudiados en su proceso de formación, o el énfasis que ambos 
autores ponen en la actividad del sujeto en la adquisición de conocimientos 
específicos; M. Cesar parece adoptar, aventuramos, una posición conciliadora 
que ante la definición de problemas didácticos comunes, permita esclarecer 
cuáles son las coincidencias y cuáles los auténticos puntos de confrontación. La 
autora cita a Tryphon y Vonèche (1996), como apoyo a la coherencia de este 
planteamiento. 

Por lo tanto, el marco teórico de referencia en el que aparentemente se 
coloca la investigadora está situado en los dos polos anteriores que 
denominaremos: de la interacción social entre parejas al conflicto socio-
cognitivo y la cooperación entre parejas y el proceso de interiorización. 

Con relación al primero, la línea de investigación tiene su origen en los 
trabajos de Perret-Clermont (1979) y colaboradores, que resaltan las 
experiencias sociales como uno de los cuatro factores básicos para una teoría 
del desarrollo cognitivo, además de la maduración, la experiencia con el medio 
físico y la equilibración o autorregulación, sin perder de vista que este último es 
el más fundamental de los cuatro. 

El conflicto socio-cognitivo se presenta en el trabajo como un constructo 
que se pone de manifiesto en las interacciones sociales y es facilitador del 
aprendizaje y del desarrollo cognitivo. El conflicto cognitivo es básico en la 
teoría genética y aparece en las primeras publicaciones de Piaget. En sus 
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versiones más extendidas surge como resultado de la falta de acuerdo entre los 
esquemas de asimilación del sujeto y la contradicción entre los observables 
físicos correspondientes, o bien como resultado de las contradicciones internas 
entre los diferentes esquemas del sujeto (Piaget, 1975). En el caso que nos 
ocupa, tomado de Perret-Clermont (1979), la naturaleza del conflicto es 
sustancialmente distinta pues se concibe como el resultado de la confrontación 
entre esquemas de sujetos diferentes que se produce en el curso de la 
interacción social (conflicto socio-cognitivo). Ahora bien, la pregunta inmediata 
es: ¿Puede aplicarse la hipótesis del conflicto socio-cognitivo a la adquisición de 
conocimientos que no son reducibles en su totalidad a componentes 
operatorios, sino que poseen una fuerte carga social y cultural?. La respuesta en 
la actualidad es que sí al estar respaldada por una base empírica de 
considerable solidez, Schubauer-Leoni y Perret-Clermont (1980), Schubauer-
Leoni (1989), M. César en este trabajo que comentamos, etc. 

Sin embargo, la hipótesis del conflicto socio-cognitivo presenta 
dificultades al tener que recurrir a la confrontación de puntos de vista 
divergentes, que obviamente es uno de los caminos a través de los cuales la 
interacción entre los alumnos repercute sobre el desarrollo intelectual y el 
aprendizaje escolar, pero no es probablemente el único camino; también 
presenta dificultades esta hipótesis para dar detalles de los mecanismos 
psicológicos responsables de la influencia que ejerce la interacción y la 
comunicación entre iguales sobre la adquisición y utilización del conocimiento 
matemático. 

Para superar estas dificultades parece necesario ampliar el marco teórico 
de referencia y dotarle de los instrumentos adecuados que permitan observar 
detalladamente el proceso de coordinación social que tiene lugar entre los dos 
participantes en la realización colectiva de la tarea, de esta manera es posible 
discernir sobre las variables interactivas directamente responsables del 
progreso cognitivo. En esta dirección se sitúa teóricamente la investigación 
presentada, inspirada especialmente en los trabajos de Vigotsky, incorporando 
aspectos de esta teoría, que se concreta en: “los desempeños de los sujetos no 
son independiente de los contextos y las situaciones”; señalando que: “para que 
en una interacción social sea posible negociar significados es necesario ser 
capaces de establecer una intersubjetividad común” (Daniels, 1990 y Wetsch, 
1991). Para paliar estas dificultades una de las contribuciones básicas de la 
teoría de Vigotsky es la Zona de Desarrollo Próximo, entendida como “la 
diferencia entre el nivel de las tareas realizables con la ayuda de los adultos y el 
nivel de las tareas que pueden realizarse con una actividad independiente” 
(Vigotsky, 1973, p. 34). El aprendizaje se sitúa en esta zona, esto es lo que un 
alumno es capaz de hacer o conocer con la ayuda de un adulto llega a ser capaz 
de hacerlo o conocerlo por sí solo. Se llega de este modo a concebir las 
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relaciones entre desarrollo, aprendizaje y enseñanza en una perspectiva 
radicalmente distinta a la de Piaget. 

Vigotsky formula en este marco lo que el considera como la ley más 
importante del desarrollo psíquico humano, la hipótesis de la regulación: 
“Todas las funciones psicointelectivas superiores aparecen dos veces en el curso 
del desarrollo del niño: la primera vez en las actividades colectivas, en las 
actividades sociales, o sea, como funciones interpsíquicas; la segunda, en las 
actividades individuales, como propiedades internas del pensamiento del niño, 
o sea, como funciones intrapsíquicas” (Vigotsky, 1973, p. 36). Vemos como en la 
interacción social, el niño aprende a regular sus procesos cognitivos siguiendo 
las indicaciones y directrices de los adultos, produciendo un proceso de 
interiorización mediante el cual lo que puede hacer o conocer en un principio 
con la ayuda de ellos (regulación interpsicológica) se transforma 
progresivamente en algo que puede hacer y conocer por sí mismo (regulación 
intrapsicológica). Queda totalmente de manifiesto el origen social de la 
cognición y el estrecho vínculo existente entre la interacción social por un lado 
y el aprendizaje y desarrollo por otro. Pero no podemos dejar de mencionar en 
estas breves referencias el papel decisivo que juega el lenguaje como 
instrumento regulador por excelencia de la acción y el pensamiento en la 
hipótesis de la regulación, 

De manera concreta si analizamos las relaciones entre alumnos en el 
trabajo cooperativo entre parejas, tomando como referencia la investigación 
desarrollada por César (1998), César y Torres (1997) y otras investigaciones de 
idéntica naturaleza, como por ejemplo, Forman y Cazden (1983), nos 
encontramos con al menos tres relaciones diferentes (ver cuadro adjunto) entre 
los alumnos en el desarrollo del trabajo cooperativo por parejas en el salón de la 
clase. En el análisis de estas tres situaciones no parece razonable hacer 
intervenir la misma hipótesis, bien sea la del conflicto socio-cognitivo, bien sea 
la de regulación, puesto que ambas responden a preguntas de investigación 
diferentes. 

Observamos entonces que César incorpora a la hipótesis del conflicto 
socio-cognitivo, la hipótesis de la regulación en la forma de zona de desarrollo 
próximo de Vygotsky, y termina encontrando una aparente novedad: “el par 
más competente también se beneficia de este proceso interactivo”, lo que 
contradice el supuesto básico de Vygotsky del par más competente. 

Parece más razonable aceptar que cuando suceda A) en la interacción 
entre parejas, la hipótesis del conflicto socio-cognitivo muestra, que si se supera 
el conflicto el par más competente también se beneficia de este proceso 
interactivo, pero de ninguna manera parece razonable aceptar que la 
confirmación de la hipótesis del conflicto socio-cognitivo niegue la hipótesis de 
la regulación, como parece haber encontrado César en sus investigaciones. Ya 
que  observamos  que  ambas  hipótesis  no  reducibles  entre  sí.  La  hipótesis  
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Cuadro 
 

 
Relaciones entre alumnos en el desarrollo del 

trabajo cooperativo por parejas 
en el salón de la clase. 

 

 
Mediador 

 
Ejemplos 

 
A) Existen puntos de vistas moderadamente 

divergentes sobre la tarea a realizar y se 
produce conflicto cognitivo. 

Características: 
-Los alumnos poseen evidencias empíricas. 
-Los alumnos son capaces de sugerir dos 
soluciones distintas. 
-Se exige una solución de consenso. 
 

 
Hipótesis del 
conflicto Socio-
Cognitivo. 
Perret-Clermont 
(1984) 
 

 
P. Un mercadero vendió 
la mitad de un queso, 
después un cuarto y 
finalmente una sexta 
parte. Comprobando que 
aún le quedaba 125 g. 
¿Cúantos quilos pesaba 
el queso? (César, 1999). 

 
B) Cuando uno de los participantes enseña o 
instruye al otro proporcionándole explicaciones, 
instrucciones o directrices sobre la tarea. 

 
Hipótesis de 
regulación 
Forman y 
Cazden (1983) 

 
P. Las longitudes de los 
lados de un triángulo son 
tres números enteros 
consecutivos. ¿Cuál es la 
longitud de cada uno de 
ellos sabiendo que el 
perímetro es de 15 cm. 
(César, 1998) 
 

 
C) Cuando hay una coordinación de los papeles 
asumidos por el par, un control mutuo del trabajo 
y un reparto de responsabilidades en la ejecución 
de la tarea (cooperación genuina entre parejas) 
 

 
¿Hipótesis de 
regulación 
Forman y 
Cazden (1983)? 

 

 
 
del conflito socio-cognitivo no parece adecuada para dar cuenta de los efectos 
positivos de las situaciones tutoriales o del trabajo en parejas genuinamente 
cooperativo; e inversamente, la hipótesis de la regulación se aplica con 
incomodidad a los efectos de la superación de conflictos y controversias 
conceptuales. Lo que si queda del todo claro, a través de los resultados, es que 
la gama de situaciones de colaboración interindividual que contribuyen al 
progreso del conocimiento es más amplia que lo que supuso Vygotsky. 

Desde este punto de vista muchas son las preguntas que nos surgen: ¿Es 
razonable limitar las cooperación entre parejas interactivas, solo a la situación 
A?, ¿Qué papel juega la zona de desarrollo próximo en la investigación?, o de 
manera general, ¿Cuál es la contribución de las aportaciones de Vygotsky a la 
investigación? 
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El modelo de enseñanza 
 
 

Situados en la hipótesis del conflicto socio-cognitivo, encontrar parejas 
que se sitúen en interacciones del tipo A, resulta a priori de una enorme 
complejidad. Tenemos, entre otros, problemas relacionados con el contrato 
didáctico, con las tareas, con la diversidad del aula y con el profesorado. 

Tomaremos el profesorado como referencia para abordar algunos 
aspectos de la investigación relacionados con los problemas anteriores. Como 
hemos indicado en el nivel 2, la investigación se sitúa en el contexto real de la 
clase y se caracteriza por el modelo de investigación/acción. Desde la 
perspectiva didáctica que se describe en el trabajo muchas son las preguntas 
que se plantean: ¿Cuál es el papel que se reserva al profesor en el modelo 
didáctico elegido?, ¿Cómo conjugar adecuadamente que los alumnos 
interactuando entre parejas construyen su conocimiento y que el profesor es 
responsable de la enseñanza?, o de modo más concreto, ¿Como definir la 
enseñanza desde esta perspectiva mediante la interacción entre parejas?. Del 
trabajo presentado aparecen rasgos esenciales que pasamos a comentar: 

a) El profesor tiene que plantear problemas de matemáticas a partir de 
los cuales sea posible reelaborar los conocimientos matemáticos escolares 
mediante el conflicto socio-cognitivo generado en la interacción entre parejas. 
¿qué condiciones deben reunir estas situaciones problemáticas?, en principio, al 
menos dos: tener sentido en el campo de los conocimientos de los alumnos y no 
ser resoluble solo a partir de los conocimientos que los alumnos ya tienen. Es 
decir, las situaciones problemáticas tienen que permitir a los alumnos poner en 
acción los esquemas de asimilación que ya han construido e interpretarla a 
partir de ellos, pero estos conocimientos previos no deben ser suficientes para 
resolverla. La situación debe requerir la construcción de nuevos conocimientos 
o nuevas relaciones entre los ya elaborados. M. César propone dos tipos de 
situaciones o tareas “no habituales”, caracterizadas por problemas abiertos que 
permiten el uso de diferentes estrategias y “habituales”, caracterizadas por 
ejercicios tradicionales. Las primeras las considera más naturales, mejor 
aceptadas por los alumnos y facilitan la interacción. Si analizamos las tareas 
propuestas para la discusión, ¿No son éstas tareas habituales en cualquier libro 
de texto?, ¿Cuál es su diferencia?. Parece que lo que hace diferente a la tarea no 
es su naturaleza sino el contrato didáctico en el que se realiza la tarea y las 
características de los sujetos que interaccionan en la realización de la tarea. Si 
esto es así ¿Cuáles son las reglas que rigen el contrato didáctico?, ¿Cuáles los 
criterios para seleccionar las parejas con posibilidades de interactuar?. Los datos 
aportados parecen indicar que la selección de los parejas se debe hacer por su 
forma de “matematizar” una situación-problema, por ejemplo, un alumno con 
tendencia a la “matematización horizontal” y otro con tendencia a la 
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“matematización vertical” (Treffer, 1978), o por las tendencias de los alumnos a 
usar métodos mas o menos visuales, por ejemplo, en el sentido de Krutetskii 
(1976) y Presmeg (1985). ¿Esto no puede resultar altamente complicado para el 
profesor?, y ¿Tenemos siempre garantías de conflicto socioco-gnitivo? 

b) El profesor debe favorecer la discusión sobre los problemas que ha 
planteado, coordinar los diferentes puntos de vista y orientar la resolución 
cooperativa de las situaciones problemáticas. 

Ahora bien, en el ámbito escolar, señala Schubauer-Leoni (1989), “cuando 
los alumnos interactúan bajo la mirada del adulto, este último desempeña un 
papel inevitable en las decisiones sociales y cognitivas del niño. Toda respuesta 
de su parte adquiere un valor en el mercado del intercambio escolar”. 

El profesor desempeña un papel esencial en la interacción entre parejas, 
una vez aceptado en el contrato didáctico, que parece ser provisionalmente una 
actitud de neutralidad, pero que no significa inactividad. ¿Es necesario o no en 
el modelo de enseñanza clarificar otros aspectos que tienen que ver con: facilitar 
la comunicación, promover la explicitación de los diferentes puntos de vista, 
hacer notar coincidencias y discrepancias, ordenar la discusión, evidenciar la 
suficiencia o insuficiencia de la información disponible, ayudar a definir 
conclusiones, recordar datos, plantear contraejemplos, hecer respetar las 
normas del contrato didáctico para la discusión, etc.? 

c) El profesor debe proveer toda la información necesaria para que la 
cooperación entre parejas con interacción puedan avanzar en la reconstrucción 
de esos conocimientos matemáticos. ¿Cómo es facilitada la información en el 
modelo de enseñanza, sin romper la interacción entre iguales?. ¿La intervención 
del profesor oralmente o por escrito, en forma de pregunta o contraejemplo, 
destinado a reorientar o crear conflicto por el uso de algunas 
sobregeneralizaciones de los alumnos, no pervierte el modelo?. 

d) ¿El profesor no debe propiciar, en el modelo, la formulación de 
conceptualizaciones necesarias por redefiniciones sucesivas hasta alcanzar el 
conocimiento matemático establecido? 

Se trataría en primer término de sistematizar los aspectos matemáticos 
sobre los cuales ha ido trabajando las parejas de alumnos en diferentes tareas. 
Algunas conclusiones que las parejas de alumnos elaboran serán correctas, otras 
lo serán parcialmente (correctas pero incompletas) y otras son incorrectas. 
Cuando no son completamente correctas los alumnos deben llegar a conocer 
que no lo son. El proceso continúa hasta llegar, finalmente, a tener una 
coincidencia aproximada con el saber establecido. Es necesario entonces 
reconocer la validez del conocimiento matemático producido. Se pone por tanto 
en marcha una de las funciones principales del profesor: la institucionalización. 

Es evidente que el profesorado desempeña un papel esencial en las 
interacciones entre parejas. Además de coordinarlas y hacerlas posibles, debe 
tener criterios para reconocer cuáles son las interacciones que permitirán 
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acercarse al conocimiento matemático y orientar el proceso hacía aquellos 
conocimientos que los alumnos deben construir. Actúa como un informante 
privilegiado que también necesita interactuar con los alumnos, por lo menos de 
dos maneras diferentes: proporcionando estrategias de trabajo y enseñando por 
“inmersión” (participando de forma directa en los mismos problemas tal y 
como lo haría un artesano en su propio taller). 

Si aceptamos que la conceptualización de la acción docente es también 
una construcción, ¿no es necesario profundizar más en la intervención del 
profesor y en los efectos que ella genera en el modelo de enseñanza?. 

 
 

Consideraciones finales 
 
 

En estos breves comentarios, no he pretendido apuntar o formular 
criterios espistemológicos de comparación de las teorías de Piaget y Vygotsky, 
sino hacer sugerencias sobre la necesidad de indagar en temas educativos 
precisos y puntuales desde el interés común que pueden aportar. Eso sí 
aceptando como hipótesis de trabajo que sus planteamientos no son de ninguna 
manera complementarios ya que ellos no se plantearon los mismos problemas 
respecto al desarrollo cognitivo. De forma directa parece que Piaget no 
pretende responder a la pregunta ¿Cómo se constituye la subjetividad en la 
internalización de la cultura?, y Vygotsky tampoco pretende responder a 
¿Cómo cambia el punto de vista del sujeto en la constitución del objeto de 
conocimiento?. Por lo tanto el refutar una teoría en el marco de la otra no parece 
una tesis adecuada. 

El modelo didáctico que la autora intenta poner en acción, tiene sus 
pilares en la construcción social del conocimiento matemático mediante la 
interacción entre parejas y sus fundamentos están en las consideraciones de 
Piaget en relación con los factores sociales del desarrollo intelectual y los 
trabajos realizados en Psicología Social Genética. De las investigaciones 
disponibles podemos afirmar que en el plano didáctico es posible conjugar la 
teoría Piagetiana y al mismo tiempo tomar como eje la comunicación de la 
cultura matemática, es decir, poner en primer plano la construcción social del 
conocimiento matemático y asignar un papel diferente pero esencial a la 
intervención docente en esa construcción. 

Otras muchas cuestiones aparecen en el marco de este trabajo, por citar 
algunas, el papel de los errores y el tratamiento a la diversidad en el aula en 
relación al trabajo cooperativo entre parejas interactivos, que en el marco global 
de la información aportada no ha podido ser tratado con amplitud y genera 
diferentes interrogantes: 
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� ¿En que sentido la interacción entre parejas mejoran las 
dificultades en el aprendizaje de las matemáticas y determinan el 
origen de los errores? 

� ¿Qué aporta el trabajo cooperativo entre parejas interactivas al 
principio de atención a la diversidad de capacidades, intereses y 
motivaciones del alumnado?. Ya que es en este ámbito donde se 
materializa el proceso de enseñanza/aprendizaje de las 
matemáticas y en el que se hace patente las diferencias de los 
alumnos y sus dificultades para avanzar en el logro de los 
objetivos propuestos. 

�  
Los procesos cognitivos de los alumnos en situaciones interactivas con 

los mismos alumnos o de estos con el profesor resolviendo problemas o en 
proceso de instrucción son líneas de trabajo incipientes que parecen aportar 
datos relevantes a los procesos de enseñanza/aprendizaje y que necesitan 
avanzar en el marco teórico y en las metodologías de investigación apropiadas 
(Laborde,1994). 
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Este artigo organiza e discute as ideias chave de uma perspectiva situada 

da aprendizagem a partir da visão de Lave e Wenger (1991) procurando 
centrar-se na discussão (e com o objectivo de expandir a sua utilização) da 
noção de comunidade de prática e a sua utilização na análise da prática escolar 
em matemática. Esta discussão é auxiliada pelo seu uso na análise de extractos 
da actividade de alunos. Finalmente é feito um balanço das potencialidades 
desta perspectiva e traçadas algumas pistas do caminho a percorrer na busca de 
um esquema de análise nesta linha. 

 
 

Situando a investigação: O programa pensar a 
aprendizagem 1996-2002 

 
 
O Programa Pensar a aprendizagem 1996-2002 - em desenvolvimento no 

Centro de Investigação em Educação da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa - tem como objectivo analisar e reflectir sobre a 
actividade matemática escolar e o desenvolvimento do pensamento matemático 
dos jovens, com vista a definir recomendações e influenciar processos de 
trabalho, nomeadamente ao nível das orientações metodológicas concretizadas 
na aula de matemática no ensino básico e secundário. Este Programa integra 
uma constelação de Projectos de Investigação que, embora tendo significado 
por si mesmos, adquirem uma dimensão mais relevante se vistos e analisados 
em conjunto. O quadro da página seguinte ajuda a situar a investigação 
actualmente em curso e dá algumas referências de outros trabalhos2. 
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Ano Projecto Preocupações Actividades Aut/ref Conceitos 
1992 
e  
1993 

Projecto MEM 
 

- modelação como 
o centro das 
preocupações 
- processos cogni-
tivos dos alunos 

- seminários 
- recolha extensiva 
de dados no 
terreno 

Lesh, 
Janvier, 
Cobb 

Representação 
Processos 
Cognitivos; 
Relação Mat-
Real 

1994 
e 
1995 

Projecto 
MARE 
 

- modelação e 
aplicações 
a tecnologia 
- maior 
preocupação com 
as questões da 
aprendizagem 
- contacto com 
literatura diversa 
mas específica 

- seminários de 
discussão 
- elaboração de 
teses de Mestrado 
(campo empírico 
diferenciado) 

Vygotsky 
Wersch 
Leont’ev 
Lave 
Lave & 
Wenger 
Varela 
Winograd 
& Flores 

mediação 
PLP 
Cognição 
situada 
Cognição 
distribuída 
Teoria da 
Actividade 

1996 Projecto PM 
(fase I) 

- natureza do 
pensamento 
matemático 

- seminários de 
discussão (Lisboa e 
Londres) 

Vygotsky 
Leont’ev 
Lerman 

transferência 
aspectos 
sociais me-
diação aspec-
tos afectivos 

 8 Projectos 
financiados 
pelo IIE 

Tema central: 
Actividade mate-
mática escolar 

- elaboração de 
teses de Mestrado 
e Doutoramento 

diversos diversos 

 Proposta de 
Projecto 
Cultura, 
Matemática e 
Cognição – 
Cabo Verde  

- elaboração de 
documentos 

- reuniões de 
trabalho 

Núñez, 
Varela, 
Johnson, 
Lakoff, 
Lave 

embodied 
cognition 
aprendizagem 
situada, 
metáforas 
conceptuais 

1997 Proposta de 
Projecto 
Cogni-ção, 
Matemá-tica e 
Cultura – 
Portugal 

idem idem idem idem 

1998 Projecto CMC– 
Pensar  
Aprendizagem 
em Portugal e 
Cabo Verde 

Caminhar sobre o 
trabalho feito 

- organização de 
ideias anteriores 
- expansão a espa-
ços socialmente 
organizados não 
escolares 

Lave & 
Wenger, 
Vygotsky, 
Goffman, 
Wersch 

aprendizagem 
situada, 
mediação 

1999 Projecto 
MAME 

- reflexão sobre 
A&M no ensino 
da matemática 
- experiências e 
avaliação 
- elaboração de 
materiais 

- iniciação do 
GTAM na 
investigação e 
desenvolvimento 
de materiais 

Diversos aplicação da 
matemática. 
contexto, 
actividade 

1999 Projecto 
ATEM 

Actividade 
matemática 
escolar 

- elaboração de 
teses de Mestrado 

Diversos Diversos 
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1999 Projecto PM 
(fase II) 
 

 
Aprofundamento 

Elaboração de 
documentos e 
Teses de 
Doutoramento 

Vygotsky 
Lave, 
Wenger, 
Bernstein 

- pensamento 
matemático 

Aprendizagem e prática social 
 
 
A visão tradicional das ciências da cognição sobre a aprendizagem foca-

se nos comportamentos observáveis dos indivíduos ou nas suas representações 
mentais (que são assumidas como reflectindo ou indicando a experiência). 
Numa visão de natureza sociocultural, a aprendizagem ocorre num contexto 
social, a cognição é partilhada socialmente entre os membros de uma 
comunidade e o conhecimento existe no seio das comunidades em que as 
pessoas participam. Esta visão da aprendizagem como um fenómeno situado e 
construído socialmente representa uma mudança fundamental na forma de 
analisar a aprendizagem e tem potencialidades importantes nos modos como é 
encarada a aprendizagem matemática escolar. 

A noção de comunidade de prática em Lave e Wenger (1991) surge no 
âmbito de um princípio básico: o ponto de partida na análise da aprendizagem 
é a prática social e não a aprendizagem. A aprendizagem é entendida como 
“um aspecto integral e inseparável da prática social” (p. 31). Integral no sentido 
de que é essencial para a completude da prática social, é constituinte dessa 
prática. Em termos conceptuais, não faz sentido desligar aprendizagem e 
prática social. Existe um contraste significativo entre uma teoria de 
aprendizagem em que a prática é subsumida no seio de processos de 
aprendizagem e uma outra em que a aprendizagem é tomada como um aspecto 
integral da prática (num sentido histórico e generativo) (Santos, 1996). 

Como aspecto da prática social, a aprendizagem envolve a pessoa na sua 
globalidade. Isto implica não apenas uma relação com actividades específicas, 
mas uma relação com comunidades sociais – implica tornar-se participante, 
membro, um tipo de pessoa (identidade). Nesta perspectiva, a aprendizagem só 
parcialmente ou incidentalmente implica tornar-se capaz do envolvimento em 
actividades novas. As actividades, tarefas, funções e compreensões não existem 
isoladamente, são partes de sistemas de relações mais gerais nas quais têm 
significado. 

Aprender significa por isso tornar-se uma pessoa diferente com respeito 
às possibilidades trazidas por esses sistemas de relações. Ignorar este aspecto 
da aprendizagem é não perceber o facto de que aprender envolve a construção 
de identidades. Mas aprender não é meramente uma condição de pertença, é 
ela mesmo uma forma evolutiva de pertença (Lave & Wenger, p. 53). 

É importante sublinhar que, historicamente, a característica situada da 
actividade surgiu como um simples atributo empírico da actividade diária ou 
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como um elemento correctivo ao pessimismo convencional acerca da 
aprendizagem informal baseada na experiência diária. 

Esta característica de “situado” constitui a base para justificar o carácter 
negociado de conhecimento e aprendizagem, o carácter negociado dos 
significados em relação com a actividade em que as pessoas estão envolvidas 
(Lave & Wenger, 1991). Isto implica o envolvimento global da pessoa na 
actividade no e com o mundo social e arrasta a visão de que “agente, actividade 
e mundo constituem-se mutuamente” (p. 33). É neste sentido que o chamado 
conhecimento geral só tem sentido e poder em circunstâncias específicas. “A 
generalidade é muitas vezes associada a representações abstractas, a 
descontextualização” (p. 33). Mas a menos que possam ser tornadas específicas 
para as situações, as representações abstractas não têm qualquer significado. O 
conhecimento de uma regra geral de forma alguma assegura que a 
generalidade eventualmente associada a essa regra seja aplicada em 
circunstâncias específicas nas quais ela é relevante. 

Nesta perspectiva, a aprendizagem é situada não apenas no sentido de 
que os pensamentos e as acções das pessoas estão localizados no espaço e no 
tempo ou de que são sociais no sentido de que envolvem outras pessoas ou de 
que são imediatamente dependentes do contexto social que os originou em 
termos do seu significado. 

É curioso notar que em Lave e Wenger (1991) a noção de aprendizagem 
situada surge como um conceito transitório, “uma ponte entre uma visão em 
que os processos cognitivos (e portanto a aprendizagem) são primários e uma 
visão em que a prática social é o fenómeno primário, generativo (produtor) e a 
aprendizagem é uma das suas características” (p. 34). 

A análise da aprendizagem matemática escolar como fenómeno situado 
requer a adopção da perspectiva de que aprender e conhecer são partes da 
prática social. Mesmo olhando a escola como fonte de saber e de eficácia (no 
ensino, na sua especialização em mudar as pessoas, nas formas especiais de 
inculcação pelas quais a escola é conhecida) pode adoptar-se uma perspectiva 
situada da aprendizagem e analisar o fenómeno aprendizagem escolar por essa 
via. Mas isto leva-me a chamar a atenção para que não se pode olhar esta 
perspectiva como uma forma de ensino, muito menos como estratégias 
pedagógicas ou didácticas. Trata-se de um ponto de vista analítico sobre a 
aprendizagem, uma forma de ajudar a compreender a aprendizagem. 

A aprendizagem tem lugar qualquer que seja a forma educativa que 
ajuda a criar o contexto para a aprendizagem - ou inclusivamente na ausência 
de uma forma educativa intencional. Existe portanto uma distinção básica e 
fundamental entre aprendizagem e instrução intencional. Mas isto não nega 
que a aprendizagem pode ter lugar onde existe ensino mas não toma o ensino 
intencional como sendo a fonte ou a causa da aprendizagem. Desta forma fica 
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explicitamente claro que aquilo que é aprendido é problemático em relação ao 
que é ensinado3. 

 
 

Aprendizagem em comunidades de prática 
 
 
Como foi referido, na perspectiva em que tenho vindo a colocar-me, é a 

prática social, e não a aprendizagem, que é o ponto de partida. Ao situar a 
aprendizagem em comunidades de prática (prática esta que é então sempre 
social, não existe prática que não seja social como se discute adiante), podemos 
concluir que enquanto pessoas estamos sempre inseridos, participantes, em 
comunidades de prática. Esta ideia é interessante mas deve levar-nos a pensar 
nas fronteiras desta concepção sobre o que é uma prática social. Ler um livro é 
uma prática social mesmo que feito a sós, no sentido de que estamos a interagir 
com ideias de outros, codificadas (socialmente) através da escrita nesse meio de 
comunicação, mediador numa relação entre o autor e o leitor. A tecnologia 
desta prática social de leitura está muito centrada em coisas como a organização 
do livro, os procedimentos que usamos para ler (de cima para baixo, da 
esquerda para a direita), etc. mas há a questão central dos significados, do dar 
sentido àquilo que se lê. É principalmente aqui que parece reconhecer-se a 
prática social dado que os significados são partilhados (construídos, 
legitimados) por um dado grupo social. 

Mas o que faz em geral com que se fale em comunidade de prática? Lave & 
Wenger (1991) procuram responder a esta questão por aproximação e fazem-no 
em diversos níveis4. De acordo com Lave & Wenger (1991) “uma comunidade 
de prática é um conjunto de relações entre pessoas, actividade, e mundo, ao 
longo do tempo e em relação com outras comunidades de prática tangenciais e 
com elementos comuns” (p. 98). Isto significa que uma dada comunidade de 
prática pode ser caracterizada se explicitarmos as relações entre as pessoas, 
entre elas e a actividade e o mundo vivido. Um outro passo concorrente com 
esse será a identificação dos “ciclos de reprodução” (p. 98) da comunidade que 
nela estão envolvidos bem como as suas relações. 

Se, de acordo com Lave & Wenger (1991), a ideia de comunidade de 
prática não implica a participação presencial das pessoas nem a definição 
perfeita de fronteiras sociais, fica como ideia forte a noção de que um dos 
elementos centrais na caracterização da comunidade é “a participação num 
sistema de actividades acerca das quais os participantes partilham 
compreensões (significados) relativamente àquilo que estão a fazer e o que isso 
significa para as suas vidas e para as suas comunidades” (p. 98). 

Põe-se agora a questão: É lícito assumir à partida que os alunos se juntam 
na escola com propósitos afins – enquanto estudantes participantes na aula de 
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matemática - participam numa comunidade de prática no sentido de Lave & 
Wenger (1991)? 

Diversos autores procuram interpretar a noção de comunidade de 
prática e retirar implicações desta noção na análise da actividade matemática 
escolar na sala de aula. Por exemplo, Winbourne e Watson (1998) baseiam-se 
nas ideias de Lave e caracterizam operacionalmente uma comunidade de 
prática (escolar) como contendo necessariamente os seguintes elementos: (i) os 
participantes, através da sua participação na prática, criam e encontram a sua 
identidade no seio dessa prática (e continuamente vão criando e encontrando a 
sua identidade mais pública); (ii) deve existir alguma estrutura social que 
permite aos participantes serem posicionados numa escala mestre/aprendiz; 
(iii) a comunidades tem um determinado propósito; (iv) existem formas 
partilhadas de comportamento, linguagem, hábitos, valores e utilização de 
ferramentas. 

De notar que estes autores vão adaptar esta ideia inspirada em Lave a 
uma noção claramente mais delimitada que designam de “comunidades de 
prática locais” (p. 94). Estas comunidades são caracterizadas localmente não só 
em termos de tempo e espaço mas também em termos das vidas das pessoas, 
das práticas normais da escola e das salas de aula, e da pertença ao mundo 
social da prática. Trata-se de operacionalizar a ideia de comunidade de prática 
com vista à sua utilização no terreno específico da aula de matemática. No 
entanto esta adaptação não obvia as principais críticas que podem ser feitas à 
interpretação da actividade matemática escolar dos alunos como participação 
em comunidades de prática. Vejamos: Lave (1996) coloca muito fortemente a 
noção de que a participação numa comunidade de prática tem um carácter 
voluntário e encerra o deseja de se tornar algo. Lerman (1998) critica esta ideia 
quando aplicada à instituição escolar. Há de facto uma distinção a fazer entre as 
situações voluntárias tais como locais de trabalho, sociedades, grupos culturais, 
e outras práticas não voluntárias, em geral temporárias, tais como as escolas, os 
hospitais e as prisões (p.34). Enquanto que nas primeiras acontece de facto que 
as pessoas pretendem tornar-se algo (e de forma voluntária) na situação escolar 
não existe um voluntariado genuíno5. Além disso os alunos não pretendem 
tornar-se matemáticos ou professores de matemática. É aliás este 
distanciamento entre o que é a prática escolar e outras práticas (como por 
exemplo a dos matemáticos) e outros locais de trabalho (como por exemplo o 
dos aprendizes de alfaiate referidos por Lave) que gera (e constitui) um espaço 
no qual existe contestação daquilo que tem lugar nas escolas. Tradicionalmente, 
os discursos de diversas práticas são apropriados e trazidos a uma relação de 
tipo especial com o propósito da sua transmissão e aquisição na escola. O 
discurso pedagógico (Bernstein, 1996) torna-se assim num discurso 
especializado, o que é notório quando se observa como a matemática escolar já 
não é matemática. Lerman (1998) refere o exemplo dos autores dos livros de 
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texto que quando escrevem um livro escolar de matemática estão envolvidos 
num discurso pedagógico, não em matemática. 

 
 

Participação numa comunidade de prática 
 
 
Vejamos agora em pormenor a forma como Lave e Wenger (1991) 

caracterizam uma comunidade de prática e lhe associam a ideia de participação 
e de construção de identidade. Uma comunidade de prática é um “conjunto de 
relações entre pessoas, actividade e mundo, ao longo do tempo e em relação 
com outras comunidades de prática tangenciais e parcialmente sobrepostas” 
(p.98). Assim, uma comunidade de prática constitui uma condição intrínseca 
para a existência de conhecimento na medida em que fornece o suporte 
interpretativo necessário para dar sentido às coisas. A participação na prática 
cultural na qual o conhecimento existe é um princípio epistemológico da 
aprendizagem; a estrutura social dessa prática, as suas relações de poder e as 
suas condições de legitimidade definem as possibilidades de aprendizagem, 
isto é, de participação legítima periférica (Lave & Wenger, 1991). Numa 
comunidade de prática, os membros têm diferentes interesses, fazem diferentes 
contribuições para a actividade e têm diferentes pontos de vista. Isto significa 
que existe participação em níveis múltiplos. Mas a ideia de comunidade de 
prática não implica necessariamente co-presença, nem um grupo muito bem 
definido, nem fronteiras socialmente visíveis. A ideia de comunidade de prática 
implica participação num sistema de actividade sobre o qual os participantes 
partilham compreensões acerca do que estão a fazer e do que isso significa para 
as suas vidas e as suas comunidades próprias. 

No domínio da educação matemática prevalece ainda substancialmente a 
cultura da aquisição: é suposto que os alunos adquiram conhecimentos, saberes6, 
sabendo-se que alguém (ou alguma parte do sistema) se vai encarregar de 
conferir que (se) houve de facto aquisição ou que o aprendiz é capaz de exibir 
esse bem adquirido. A aprendizagem é aqui conceptualizada como um certo 
tipo de funcionamento cognitivo específico. E é dado à escola o papel de 
assumir uma função de especialista da aprendizagem. A cultura é igualmente 
vista como algo a ser adquirido, um saber essencialmente factual. Nesta lógica, 
o ensino é previamente necessário à aprendizagem e à internalização da cultura 
e dos saberes. Esta tradição funcionalista (Lave, 1988), encara a escola como "o 
local para uma aprendizagem descontextualizada, portanto, abstracta e que se 
possa generalizar e transferir para as situações do 'mundo real'" (Lave, 1998, p. 
310). 

A noção de participação numa prática social traz a esta discussão uma 
dimensão nova. Nesta visão, a aprendizagem é encarada como constituída 
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social e culturalmente. Esta perspectiva muda o foco analítico do “indivíduo 
enquanto alguém que aprende, para o aprender como participação no mundo 
social, e do conceito de processo cognitivo para a visão de prática social" (Lave 
& Wenger, 1991, p. 43). Nesta perspectiva, a aprendizagem não é vista como um 
tipo de actividade mas antes como um aspecto de qualquer actividade; "[...] a 
aprendizagem é uma parte integral da prática generativa social no mundo em 
que se vive" (Lave & Wenger, 1991, p. 35). 

O que acima foi discutido implica necessariamente uma reflexão sobre a 
ideia de currículo. Neste artigo apenas afloro a ideia de currículo de 
aprendizagem7. Um currículo de aprendizagem “é um campo de recursos de 
aprendizagem na prática diária vista na perspectiva dos aprendizes” (p. 97). 
Isto envolve os motivos dos aprendizes, os objectivos que movem as suas 
acções, os recursos de que se apropriam progressivamente, os artefactos e a 
forma como os usam no trajecto que vão definindo na prática em que estão, etc. 
O que sucede tipicamente na escola é que quando um currículo de ensino 
fornece recursos estruturantes para aprendizagem, o significado daquilo que é 
aprendido é mediado pela participação do professor numa prática escolar que 
não é a prática sobre a qual geralmente a escola quer ensinar os seus alunos8. O 
currículo de aprendizagem em situações didácticas “emerge da participação 
numa comunidade de prática específica engendrada por relações pedagógicas e 
por uma visão prescritiva da prática que se pretende atingir, bem como de 
muitas e variadas relações que juntam os participantes entre si e a outras 
instituições” (p. 97). 

Na abordagem de Lave & Wenger (1991) era central a noção de 
participação legítima periférica (PLP). Começa por ser fundamental sublinhar 
que a PLP é um conceito, constitui uma perspectiva analítica; é proposta como 
um descritor da prática social que tem inerente a aprendizagem como um 
constituinte integral; é um ponto de vista analítico acerca da aprendizagem; não 
é uma orientação metodológica, não é uma proposta pedagógica ou uma técnica 
de ensino (tal como não é o construtivismo ou o conceito de zona proximal de 
desenvolvimento de Vygotsky). Claro que a questão de transformar ou traduzir 
esta perspectiva em termos didácticos procurando a definição de estratégias de 
ensino é legítima mas eventualmente será prematura. 

Em contraste com a aprendizagem como internalização, a ideia de 
aprendizagem como participação crescente numa comunidade de prática tem 
que ver com a pessoa em acção no mundo. Mas a participação é sempre 
baseada na negociação e renegociação situada de significados no mundo: 
compreensão e experiência não só estão em interacção como são mutuamente 
constitutivos (Santos, 1996). Por isto mesmo, a ideia de participação dissolve 
dicotomias entre actividade mental e corporal, entre contemplação e 
envolvimento, entre abstracção e experiência: as pessoas, as acções e o mundo 
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estão implicados em todo o pensamento, discurso, conhecimento e 
aprendizagem. 

Lave e Wenger (1991) adoptam a terminologia de oldtimers e newcomers 
quando descrevem os casos que analisaram para caracterizar a noção de 
aprendizagem como participação em comunidades de prática. Vamos analisar 
alguns destes elementos. Em primeiro lugar, existe uma contradição 
fundamental nos significados que os newcomers e os oldtimers têm do aumento 
de participação dos primeiros; ao desenvolver-se como participantes completos, 
e com o desenvolvimento com sucesso de uma comunidade de prática, isso 
implica a substituição dos oldtimers. Mas esta ideia tem subjacente a noção de 
que o aprendiz, como participante na comunidade, deseja tornar-se algo. Wenger 
(1998) inflecte esta direcção assumindo mais fortemente a ideia de que o 
participante numa dada prática deseja pertencer e por isso encara a construção 
de identidade como um elemento chave. 

Em segundo lugar, a noção de participação legítima periférica arrasta 
diversas dificuldades de operacionalização quer pela sua complexidade quer 
pelo facto de ter de forma inerentemente presente a ideia de tornar-se (becoming). 
Este conceito de participação legítima periférica é desenvolvido com a 
preocupação de não separar os três elementos constitutivos – a participação, a 
ideia de legitimidade e a noção de periferia na participação. 

Vamos procurar analisar as noções associadas à ideia de PLP: 
 
� a legitimidade da participação; é a característica que define a 

pertença de uma pessoa ao grupo; é não só uma condição crucial 
de aprendizagem como um elemento constitutivo do seu 
conteúdo; 

� o aspecto periférico da participação; diz respeito ao 
posicionamento, de quem aprende, no mundo social mas não 
deve ser entendida como o contrário de participação central (algo 
que não faz sentido numa comunidade de prática); pode dizer-se 
que traduz a existência de múltiplas formas de participação e a 
possibilidade de diversos graus de envolvimento que são 
definidos por essa comunidade; neste quadro é entendida como 
natural a modificação de perspectivas e de posicionamentos que 
ocorrem ao longo dos percursos de aprendizagem, tal como no 
desenvolvimento da identidade; este aspecto salienta um 
elemento positivo e dinâmico da participação e que sugere uma 
abertura e uma forma de acesso às raízes do saber através do 
envolvimento crescente na prática; 

� a legitimidade da periferia; é uma noção implicada em estruturas 
sociais que envolvem relações de poder; por exemplo, se o 
carácter de periferia for legitimado através do acesso a uma 
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crescente e mais intensa participação, estamos perante uma 
posição que progressivamente vai dar poder a quem aprende; 
mas se a participação se mantém periférica porque existe 
legitimidade para impedir uma maior envolvimento na 
participação, estamos perante uma posição que impede o acesso 
ao poder (Santos, 1996). 

 
As considerações anteriormente feitas permitem concluir que a 

perspectiva social sobre a aprendizagem como participação em comunidades de 
prática assenta em três princípios: 

 
� a aprendizagem é inerente à natureza humana – é uma parte 

integrante de toda a prática social e não uma actividade 
específica. 

� a aprendizagem é antes de tudo a capacidade de negociar novos 
significados – envolve participação e não se pode reduzir aos 
seus mecanismos. 

� a aprendizagem transforma a nossa identidade – a nossa 
capacidade de participar no mundo através da mudança da 
nossa prática e das comunidades. 

 
 

A matemática escolar em comunidades de prática 
 
 
Colocam-se à partida as questões fundamentais que permitirão 

caracterizar a prática dos alunos como desenvolvendo-se numa comunidade de 
prática. Adopta-se aqui as ideias base de Lave & Wenger (1991) e de Wenger 
(1998). A questão central é: pode caracterizar-se a prática dos alunos como 
desenvolvendo-se numa comunidade de prática? Como? Que implicações tem 
essa ideia? 

Podemos considerar como condição primeira que os alunos na aula de 
matemática estão envolvidos numa mesma comunidade de prática se 
encontrarmos características que permitam dizer que existe uma prática 
presente. Vejamos: (i) os alunos partilham do mesmo tipo de objectivos? (ii) a 
prática é sustentada pelos participantes (quer num sentido inclusivo, quer no 
contexto de outras práticas adjacentes)? (iii) os alunos partilham significados na 
sua interacção (existe algo que permita dizer que eles estão a partilhar? 
partilham também metodologias e formas de negociação de significados no 
âmbito daquela actividade)?9 (iv) o mundo vivido é definido pelos participantes 
com elementos que dão alguma visibilidade à ideia de que participam numa 
mesma actividade? (v) o acesso dos vários alunos à participação na prática é 
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caracterizável? como? (vi) como se caracteriza o currículo de aprendizagem desta 
comunidade? 

Vamos procurar agora discutir alguns dos conceitos revistos no âmbito 
da actividade de alunos na sala de aula. Irei usar dados empíricos com o 
objectivo de ajudar a pensar no esquema conceptual de análise encarando a 
prática social dos alunos na aula de matemática e a sua relação com a 
aprendizagem à luz das ideias expostas. 

O extracto de actividade que é analisado diz respeito a um grupo de três 
alunos de uma turma de 8º ano de escolaridade (13-14 anos de idade) de uma 
escola de Lisboa10. Nesta aula os alunos trabalharam em grupo, como aliás 
acontece em diversas aulas. A postura do professor nas aulas é de atenção 
selectiva aos diversos grupos, procurando responder a algumas solicitações de 
diversos grupos mas com a intenção clara de os deixar trabalhar. Os alunos já 
arrumaram as mesas e já se sentaram nos respectivos grupos. O professor 
distribuiu pelas mesas uma folha de trabalho com alguns problemas. A aula de 
que é retirado o extracto em análise é a primeira de um grupo de aulas sobre 
equações. Os alunos observados funcionam em grupo somente desde as duas 
últimas aulas. Dois deles (os alunos designados por FR e por PT) são colegas da 
mesma classe e turma desde o 1º ano de escolaridade e trabalham sempre em 
conjunto na aula de matemática. O aluno designado por M não trabalha sempre 
com o mesmo grupo mas foi aceite por estes dois colegas, embora seja 
identificado (pelo PT e pelo FR) como um colega um bocado rejeitado. Os grupos 
formam-se espontaneamente e sem intervenção do professor. 

Os alunos estão a iniciar o trabalho no problema que tem a seguinte 
formulação dada pelo professor: “O Pedro, a Carla e Ricardo pesam em 
conjunto 119 quilos. O Pedro pesa o dobro da Carla e a Carla pesa o dobro do 
Ricardo. Quanto pesa cada um deles?” 

 
 

Os alunos partilham do mesmo tipo de objectivos? 
 
Os alunos reúnem-se naquela mesa de trabalho àquela hora e naquele 

espaço para participar na aula de matemática (imposição da estrutura e 
organização escolar), com um conjunto de regras (seguir as instruções do 
professor de matemática a quem é reconhecida a autoridade na aula de 
matemática, quer do ponto de vista geral quer do ponto de vista da própria 
matemática; seguir as instruções do professor; etc) e de rituais (entrar à hora e 
sentar; escrever o sumário; perceber através da atenção ao professor qual é o 
trabalho a fazer - acerca do qual é suposto e esperado que seja o professor a 
informar). Se se pode dizer que é partilhado (entre os alunos) o tipo de 
objectivos que os leva a estarem ali na aula (desde satisfazerem a vontade dos 
pais, ser suposto irem às aulas e tomarem uma postura de quem quer aprender, 
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viverem a situação escolar de tal forma que passem pelo reconhecimento dos 
professores de que estão a cumprir, etc), o mesmo não é tão claro no que respeita 
aos objectivos estreitamente ligados às formas de participação no grupo (dos 
três alunos). Encontram-se formas de participação diferenciada eventualmente 
caracterizável de forma interdependente (no sentido de que, por exemplo, a 
caracterização da forma como por exemplo o M participa no grupo tem que ver 
com a forma de participação do FR)11. Podemos afirmar que os objectivos dos 
três alunos neste grupo passam de forma central por (a) ter o reconhecimento [e 
aprovação] do professor, sendo para isso fundamental (b) cumprir as suas 
instruções (resolver o problema encontrando a solução certa e [uma boa ou 
alguma] explicação do caminho seguido) para (c) satisfazer a vontade expressa 
do professor [e da escola no sentido lato]. Admitindo esta hipótese, podemos 
dizer que a prática em que estão a participar tem um forte carácter escolar no 
sentido de que os alunos fazem o que a escola enquanto organização (e também 
o Ministério da Educação, os professores, os pais) espera que eles façam. Tendo 
como chapéu de chuva as finalidades, obrigações, etc (explícitas e implícitas) 
que o sistema define para os alunos, a verdade é que a definição específica da 
modalidade de acção e das características da actividade na aula está em grande 
parte na mão do professor. Mas o professor assume um conjunto de regras para 
a acção permitida na aula (e aceitável por todos incluindo aí os próprios alunos) 
que decorrem das anteriores12. 

Algumas das regras existentes nesta prática são muito explícitas (ver em 
Santos, 1996, as regras básicas do professor), outras são muito implícitas. 
Liderança, ritmos, relação entre o grupo e o professor13, etc, são alguns dos 
elementos que constituem as regras que permitem dizer que existem objectivos 
do mesmo tipo e que por isso permitem afirmar que os alunos estão envolvidos 
na participação numa prática. 

Reparemos no início da aula para o grupo em análise: 
 
1 PT — Lição nº... 
2 FR — 87. Dia...? (olha para o caderno do PT) 
3 PT — Dia... dia 2. 
 
M começou a ler uma das questões, tomando a iniciativa do 
arranque do trabalho. 
 
4 PT — Calma pá.... (com impaciência) 
5 FR — (com mais paciência) Calma… 
 
Agora também o FR olha para a sua folha de trabalho que lê 
enquanto o PT escreve qualquer coisa no caderno. O FR sai da 
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esfera do grupo dirigindo-se ao professor que se encontra afastado 
na parte da frente da sala. 
 
6 FR — Setor14 qual é o sumário? Sim, qual é o sumário?... É o 

mesmo da aula passada, trabalho de grupo. 
 
O PT começa a ler em voz alta o texto da 1ª questão, o FR vai 
começar a acompanhar a leitura enquanto o M observa o grupo ao 
lado que lhe pede algo. 
 
7 PT — Então, o Ricardo é o que pesa menos, a seguir pesa a 

Carla e depois pesa o Pedro, não é?  
 
O PT diz isto (linha 7) olhando para o texto e seguindo-o com o 
lápis. Depois olha para o FR. Entretanto o FR segue a leitura 
atentamente mas o M continua a observar algo que se passa noutro 
grupo atrás dele. 
 
A leitura do texto de uma das questões propostas iniciada pelo M é 

cortada (e de facto interrompida) primeiro pelo PT (linha 4) e depois pelo FR 
(linha 5). O corte feito pelo PT pode ser interpretado em duas vertentes: o PT 
não reconhece no M a liderança do grupo (que é de alguma forma assumida por 
aquele que faz leitura oral da questão ou que sugere que alguém o faça) e 
interrompe-o, para de imediato o FR reforçar o corte feito pelo PT mas num tom 
muito mais apaziguador como dizendo “ele lê” (isto é, ele comanda) coisa que o 
PT se prepara logo para fazer (de facto já estava preparado). Por outro lado, 
existe em todo este episódio uma postura da parte do PT de pouca confiança na 
participação do M no grupo (que tem naturalmente que ver com a história do 
grupo tal como é relatado em Santos, 1996). Isto mesmo parece evidente num 
número de situações ao longo da aula e é notório por exemplo no momento 
imediatamente a seguir à leitura da questão por parte do PT. 

O M não ouviu a tentativa de organização dos dados por parte do PT 
(linha 7) e avança como tentativa de participação a ver se pega: 

 
8 M — (olhando para o FR) Fazemos assim, 119 a dividir por 3... 

 
O PT reage de imediato: 
 
9 PT — Repara bem, o que é que isso vai dar? Dá 3 partes 

iguais... 
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O M não lhe responde, e é o FR que intersecta o diálogo virando-se 
para o PT: 
 
10 FR — 'Tá bem, tá bem, depois fazemos,… exactamente... 

(volta a olhar para o texto) 
 
O M aproveita o balanço oferecido pelo FR15 e completa: 
 
11 M — Depois fazemos o dobro. 
 
O PT desloca o diálogo e fala para o FR mas respondendo indirectamente 

ao M: 
 
12 PT — Depois isso vai-te dar o quê? Isso vai-te dar 3 

resultados iguais. 
 
O FR não terá prestado atenção e avança: 
 
13 FR — Olha, este elevado,... este vezes 3 vai dar este (aponta os 

nomes das pessoas no texto, e é observado pelo M e pelo PT) e este 
vezes 2 vai dar este, e este vezes 2 vai dar este… 

 
O PT parece ter entendido o significado que o FR queria fazer 
passar. Mas a partir daqui o PT e o FR negociam a ligação que 
permite a transformação das duas relações de pesos (dobro e dobro) 
em apenas uma (quádruplo): 
 
14 PT — Este vezes 3? Estás mas é maluco, vezes 4 … 2 e 2 
15 FR — Não, o Ricardo vezes 2 vai dar a Carla… 
16 PT — Sim... 
17 FR — e o Ricardo vezes 3 vai dar,... portanto,... 
18 PT — E o Ricardo vezes 2… A Carla vezes 2 vai dar o Pedro, 

e o Ricardo vezes 2, portanto, é vezes 4 (acompanha esta 
explicação com movimentos da mão que dão a ideia de repetição do 
processo) 

19 FR — Não! 
20 PT — 'Pera aí, repara se o Ricardo vezes 2 vai dar a Carla e a 

Carla vezes 2 vai dar o Pedro... Então o Pedro é o Ricardo 
vezes 4… 

 
A iniciativa do M parece ter um carácter genuíno de intenção de 

sustentação da sua participação (ver ponto seguinte) em que se pode 
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conjecturar que o M não está a fazer sentido do problema. PT e FR não 
encontram fim à negociação de significado mas confirmam que têm o mesmo 
tipo de objectivo: responder ao problema, encontrar a solução, satisfazer o 
pedido do professor, fazer boa figura. 

 
21 M — (começa por falar para o FR) Não, é ao contrário,... o 

Ricardo... 
22 FR e PT (para o M) — Então como é que é?  
23 M — O Ricardo é que é ... Mas o Pedro... (fez um compasso de 

espera, acompanhando agora o que o PT vai dizendo e olhando para 
ele) 

24 PT — É que pesa mais,... (falando claramente para o M) 
25 M — É que pesa mais,...  
26 PT — (claramente para o M) Então por isso mesmo, o Ricardo 

é que pesa menos, para chegar ao peso do Pedro tens de 
multiplicar... 

 
As diferentes formas de participação têm de comum a preocupação em 

fazer sentido do enredo contido no texto do problema16 e perceber o que se quer 
e como lá chegar. Não é à partida o caso do M; mas a sua participação vai 
crescendo por contágio com o clima gerado pelo grupo (linha 21). É 
definitivamente o mesmo tipo de objectivos e acções que faz com que diversas 
pessoas estejam envolvidas numa mesma prática? 

Uma prática é aquilo que estes três alunos estão a desenvolver por forma 
a darem conta de que estão na aula e a terem alguma satisfação mínima nisso. É 
neste sentido que eles constituem uma comunidade de prática. O conceito de 
prática está ligado à ideia do fazer mas não apenas de fazer algo; é também um 
fazer num contexto histórico e social que dá estrutura e significado àquilo que 
fazemos e é neste sentido que uma prática é sempre uma prática social 
(Wenger, 1998). Esta ideia de prática inclui naturalmente e em simultâneo, o 
explícito e o tácito. 

O que os alunos mostram estar a aprender nesta parte da sua prática na 
aula é a ir-se integrando nos objectivos do grupo, ir negociando esses objectivos 
de uma forma difícil de caracterizar mas cujo resultado é começa a ser claro no 
final. 

 
 

Como é que a prática é sustentada pelos participantes (quer num 
sentido inclusivo, quer no contexto de outras práticas adjacentes)? 

 
O grupo envolvido na actividade sustenta a prática no sentido em que há 

um conjunto de acções que, acontecendo, nos permitem dizer que a prática 
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continua. Os alunos mantêm-se em diálogo, sentados à mesma mesa, partilham 
mutuamente o campo de visão dos seus apontamentos, questionam-se e 
respondem-se reciprocamente, etc. As acções, nomeadamente de carácter 
verbal, dos alunos apresentam características diferenciadas. A acção do M 
caracteriza-se fundamentalmente pela tentativa de manter a sustentação da sua 
própria participação, isto é, o M procura entrar no diálogo aparentemente com 
o objectivo central de estar dentro; é curioso notar que, ao longo do episódio, ele 
tem um sucesso razoável nesta forma muito característica de participação no 
que é de certa maneira ajudado pelo FR: 

 
40 PT — 'Pera aí, pera aí... se o Pedro vezes 4 vai dar o ... se o 

Ricardo vezes 4 vai dar o Pedro... (regressa ao seu caderno, 
observa) 

 
O M interrompe adaptando agora a sua intervenção anterior e 

dirigindo-se ao FR: 
 
41 M — Já sei... (olha para o FR e aponta no caderno) 119 a dividir 

por 4 vai dar o coiso (olha para o PT) do Ricardo... 
 

Note-se que o M fala para o FR (onde sabe de antemão poder 
encontrar, em geral, algum apoio às suas intervenções) mas constrói 
no olhar um diálogo com o PT, que lhe responde no padrão anterior 
não lhe conferindo autoridade nem reconhecimento para o avanço 
que aparenta querer  
 
42 PT — Vai dar o quê??! Porque é que dizes isso??? 
 
O M vai buscar rapidamente a calculadora ao estojo com o objectivo 
de argumentar com o PT, enquanto o FR está a olhar para o lado 
não parecendo ligar muito ao que é discutido. 
 
43 M — Eu acho que dá, péra aí… já vês... (começa a fazer contas 

na calculadora) 
 
O PT recusa o argumento do M apoiado na calculadora e pede 
(coerentemente com a sua postura mais geral) uma explicação de 
um outro nível com o “porquê” insistente: 
 
44 PT — Mas porquê? Porquê? Explica. Porquê? Mas explica, 

não é já vês, explica... 
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A intervenção oral parece constituir o elemento fundamental para a 
sustentação da prática neste grupo de alunos (aliás de acordo com o que seria 
de esperar numa prática basicamente assente na oralidade como é o caso da 
prática escolar). 

É possível encontrar indícios de outras práticas ou de outras 
comunidades tangenciais em que estes alunos participam. O diálogo 
(entrecortado no meio da resolução do problema proposto pelo professor) 
incidindo sobre a questão da morada do grupo rock U2 constitui um exemplo 
excelente não só de uma comunidade tangencial e overlaping mas também de 
como o M mantém a sua participação sustentando-a fortemente ao trazer uma 
questão que imagina (ou adivinha mesmo) que vai envolver os dois colegas do 
grupo, tal como acontece de facto, primeiro com o FR e logo depois com o PT: 

 
28 M — (para o FR) Tenho a morada dos U2 
29 FR — Eu também... (parece seguir a conversa dos colegas do 

grupo da frente para quem vai falar) Vê lá no CD, eu tenho o 
último CD deles, na última página vem lá "não sei quê, não 
sei quê" e depois vem lá a morada deles... 

 
O M segue a conversa seguinte entre o FR e o PT, lançada por ele 
em direcção ao FR. O seu objectivo de participação sustentada foi 
atingido: 
 
30 PT — A morada de quem? 
31 FR — A dos U2. 
32 PT — A morada do estúdio... lá no CD? 
33 FR — A do estúdio e a deles. 
34 PT — A minha prima tem, a deles não tem. Tem a morada do 

coiso em que aquilo é feito 
35 FR — Também tem a morada deles, estou-te a dizer... 
36 PT — Eu estive com o CD na mão e também reparei nisso. 
37 FR — Tem de quem escreve da Europa e de quem escreve da 

América e do Canadá. 
 
Este breve episódio em que a conversa dos alunos se afasta do problema 

é iniciado pelo M logo após o PT intervir e, dirigindo-se ao M, corrigi-lo e repor 
a interpretação dos dados do problema; o M não aparenta ter percebido 
completamente a argumentação do PT, olha a reacção do FR (que parece 
ausente) e dir-se-ia que estuda o próximo movimento, a próxima fala. 
Apontando para o FR inicia então a fala sobre a morada do grupo U2. É curioso 
notar que o final deste diálogo sobre os U2 é também trazido pelo M quando se 
apercebe pelo canto do olho do movimento do professor (deixando um outro 
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grupo próximo deles podendo eventualmente de seguida dirigir-se ao grupo) 
avança com “Então?”, fala que leva o FR e o PT a redireccionar a atenção no 
problema e à subsequente fala do PT. 

Um outro indício mais isolado da característica de múltipla participação 
dos alunos em diversas comunidades é trazido pelo diálogo entre o FR e 
colegas de um outro grupo de trabalho. Note-se ainda a maneira como os 
alunos interpretam e re-interpretam as regras da prática de resolução de 
problemas em trabalho de grupo na sala de aula. 

 
O FR fala com um colega de um outro grupo: 
 
38 FR — Já perceberam o 1?17 
 
Um elemento do grupo ao lado diz-lhe "Pensem"... e fala com o colega de 

grupo enquanto o PT diz para o FR. 
 
Não se pode assumir de forma simplista que cada grupo de trabalho é 

uma comunidade de prática no sentido que tem vindo a ser discutido. Mas 
existe alguma unidade em cada grupo e isso contribui obviamente para 
determinar a esfera da actividade em desenvolvimento em cada um dos grupos. 
A resposta fechada “Pensem” do elemento do outro grupo leva o PT a 
paradoxalmente encorajar o FR a insistir no pedido da solução ao outro grupo, 
o que este faz com bastante convicção: 

 
39 PT — Deixa estar, deixa estar ele não diz... 
40 FR — Explica que a gente depois faz as contas. 
41 Outro (A) — Queres copiar por mim?!!!! 
42 FR — Não, diz o raciocínio. 
 
A troca de informações acerca da actividade parece ser encarada 
com algum humor pelo elemento A do outro grupo de alunos. PT, 
FR e M estão agora a ouvir atentamente a explicação. 
 
43 Outro (A) — Eu sei... Adoptem um valor, ou seja, o Pedro… 

como o Pedro pesa o dobro da Carla, portanto a Carla pode 
ser 1 e o Pedro podia ser 2, e como a Carla pesa o dobro do 
Ricardo, o Ricardo é o nº 1, o Pedro como pesa o dobro da 
Carla é o nº 2 e a Carla...(fica em suspenso) vale quanto? 

44 FR — Ah então o Pedro vale 3... 
 
Outros elementos do segundo grupo (alunos B e C) intervêm e 
entram por momentos em diálogo com o FR: 
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45 Outro (C) — Por exemplo, fazes como unidade de medida 

o… 
46 Outro (B) — Ou então fazes x, que é a mesma coisa. 
47 Outro (A) — Vês em relação a cada um... Por exemplo 

imagina que o Pedro valia 1... 
48 FR — (fala em simultâneo com o A não o ouvindo) Por exemplo, 

Pedro pesa 6 a Carla pesa 3 e o Ricardo... 
49 Outro (B) — Não... 
50 Outro (A) — Não, (toca no braço do FR) tem calma... Por 

exemplo, vês o Ricardo pesa 1 e depois vendo a relação,… 
qual é o que pesa mais e qual o que pesa menos vais 
atribuindo números e depois vais relacionando estes com 
estes, e pronto... (deixa o FR sem estar muito seguro de como 
seguir). 

51 FR — Yah, Yah vamos tentar... (pega na calculadora) 
52 Outro (B) — (chamando a atenção do FR) Olha, x é o peso da 

Carla, o Pedro é 2 vezes x e o Ricardo é metade de x e depois 
fazes a soma e tem de ser 119. 

 
A explicação não parece ser muito clara para o FR mas este deu crédito à 

informação dada pelo outro grupo. Neste diálogo, a prática dos três alunos PT, 
FR e M pode ser vista como circunscrita ao seu grupo mas deve também existir 
a perspectiva de que essa prática está claramente em ligação (e por vezes em 
articulação) com as restantes actividades do sistema de actividades identificável 
naquela aula. Por exemplo, a deslocação do professor na sala, a proximidade de 
outros grupos, a proximidade e disponibilidade da observadora para dialogar, 
etc, constituem elementos que definem esferas de participação em práticas 
diferenciadas quer em termos de objectivos, quer em termos de acções. 

 
 

Os alunos partilham significados na sua interacção? O que permite 
dizer que eles estão a partilhar significados? Que natureza têm esses 
significados?  

 
O facto de os alunos se manterem em interacção e em diálogo garante 

que algum significado está a ser partilhado. Qual ou quais? Podemos inferir que 
existe uma partilha muito forte acerca do significado da actividade escolar 
como prática seguindo um conjunto de regras e de rituais implicitamente 
assumidos por todos os elementos do grupo. Há assim significados que têm que 
ver com a natureza da organização social do espaço em que a actividade 
decorre que são claramente partilhados pelos diversos alunos: o trabalho de 
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grupo envolve dar contributos para a resolução do problema, pensa-se que o 
professor espera que o grupo chegue a uma solução num determinado tempo, é 
saliente um clima de conformidade que une o grupo nos seus objectivos18. 

É importante notar que os alunos parecem partilhar também 
metodologias e formas de negociação de significados no âmbito daquela 
actividade. Quer dizer, na prática em que estão os alunos vão dando forma à 
sua participação também de acordo com o significado partilhado acerca de 
formas legítimas (e legitimadas no grupo) de participação. Este aspecto é 
importante se se pretende abordar a questão da construção de identidades 
nesta comunidade de prática (o que não farei neste artigo)19. 

A questão da negociação de significado é um dos elementos constitutivos 
da prática social em que os alunos estão envolvidos. E esta negociação constitui 
um processo activo de produção de significado que tem um carácter 
simultaneamente dinâmico e histórico. 

Do ponto de vista matemático, existe quer partilha quer negociação de 
significados na prática que é observada neste episódio. A estrutura matemática 
do problema assenta na noção de proporcionalidade (o que de facto não é 
explicitado pelos alunos e ou não é percepcionado ou fica implícito entre eles) 
dado que se procura determinar três números na relação 1:2:4 cuja adição 
totalize 119. E embora esta estrutura não seja percebida pelos alunos de forma 
explícita, existe um enorme conjunto de significados matemáticos partilhados 
neste diálogo. Existe uma tentativa relativamente clara de negociação do 
significado matemático de divisão não equitativa (linhas 8 a 12) que acaba por 
colidir com o contexto do problema (os números que representam os pesos dos 
jovens) e que é intersectada pela interpretação desses números. Por outro lado, 
a relação matemática de ordem (conceito tacitamente aceite pelos alunos) faz a 
entrada (sem sucesso) no diálogo e na negociação do processo de resolução (por 
exemplo, linha 7). Pode questionar-se se o facto de os alunos recorrerem 
sistematicamente a elementos matemáticos cujo significado é partilhado (como 
seria de esperar) mas não conseguirem relações com outros elementos 
potencialmente relevantes (e de significado tacitamente menos claro) não 
constitui exactamente o cerne da dificuldade manifesta de eles avançarem 
numa direcção explícita. 

 
 

O mundo vivido é definido pelos participantes com elementos que 
dêem alguma visibilidade à ideia de que participam numa mesma 
actividade? 

 
O mundo vivido é uma das ideias que Lave & Wenger (1991) referem por 

diversas vezes ao elaborar sobre o carácter situado da aprendizagem. Ao 
defender que não existe actividade que não seja situada, escrevem que esta 
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perspectiva “implica ênfase na compreensão envolvendo a pessoa total em vez 
de ‘recebendo’ um corpo de conhecimento factual sobre o mundo; na actividade 
no e com o mundo; e na perspectiva de que agente, actividade e mundo 
constituem-se mutuamente” (p. 33). O mundo vivido pelos alunos na aula é 
feito em cada momento por eles próprios. Mas à partida o professor tem neste 
aspecto (consciente ou inconscientemente) uma função muito relevante para a 
caracterização do que é um certo tipo de aula de matemática. O caso desta aula 
pode servir para se reflectir sobre esta questão. Vejamos: (a) o professor visita 
os grupos que estão em actividade com o objectivo claro de saber como esta 
decorre em cada grupo a fim de obter elementos que lhe permitam gerir a 
globalidade da turma, mas (b) existe da parte do professor uma intervenção em 
cada grupo muito vocacionada para promover e estimular a reflexão dos alunos 
encorajando-os a prosseguir, e (c) parece existir uma intenção de sustentar a 
actividade no grupo explicitando aos alunos elementos que fazem parte da 
actividade matemática: 

 
O professor aproximou-se do grupo. O FR toma a iniciativa de lhe falar, 
enquanto o PT dá atenção à conversa e o Marco continua a fazer contas 
com a calculadora: 
 
45 FR — Isto é uma grande complicação. 
46 Prof. — É?! Para puxar pela cabeça. 
 
A resposta do professor (linha 46) é feita num tom muito 
pedagógico. O FR, que tomou a iniciativa, não coloca frontalmente 
as suas dificuldades; declarando “não percebo” procura de 
imediato dar ao professor algumas linhas de raciocínio ou de expressão 
para que ele [professor], estendendo-as, lhes forneça a resposta. 
 
47 FR — Não percebo. Então se nós fizermos, o Ricardo vezes 4 

vai dar o peso do Pedro,... 
48 Prof. — Exactamente... 
 
O FR salienta para o professor talvez o único dado de que dispõe e 
que não está incluído na informação dada no enunciado (linha 47); 
o professor confirma a exactidão desse dado (linha 48) e o FR 
prossegue dando ao professor linhas de expressão para que ele lhes 
dê a solução: 
 

49 FR — E depois, até aí a gente chegou... Dividindo por 3. Se 
a gente dividir isto por 3... vai dar um peso para cada um... 
mas não é certo. 



86  João Filipe Matos 

 
Neste momento o M tenta interceptar o diálogo avançando com um 
caminho para a solução uma vez mais no quadro da sua forma de 
participação já referido: 
 
50 M — Já está… acho que consegui. (mostrando a calculadora) 
 
Nem os colegas nem o professor aparentemente o ouviram. O 
professor continua o diálogo com o FR, enquanto o PT se mantém 
atento à conversa e intervém de imediato para contestar a ideia do 
FR relativamente à operação de divisão por 3: 
 
51 Prof. — Porquê por 3? 
52 FR — Porque eles são 3. 
53 PT — Não, mas cada um não tem peso igual! 
54 Prof. — (reacção ao que o PT disse) Pois!... 
 
Com esta intervenção o professor sustenta simultaneamente a 
participação do PT e mantém a linha de ajuda ao raciocínio do FR. 
 
55 FR — Não são iguais, eu sei. 
56 PT — Isso não tem lógica! É o mesmo que dividir por 4, que 

também não tem lógica. 
57 Prof. — (debruçando-se para o FR) O que não quer dizer que 

não se possa... os pesos não têm de ser números inteiros, 
atenção. Não sei se é ou não, não se sabe... 

 
É importante notar como a atitude do professor sustenta e privilegia uma 

certa actividade (a do PT e do FR) e simultaneamente ignora a actividade do M 
(o que significa reduzir a sua participação na prática em curso). O professor de 
certa forma ignora o M e dessa forma legitima (isto é, confere poder) ao PT e ao 
FR e torna invisível todo o resto (nomeadamente a intervenção e em geral a 
participação do M). Interessante perceber que também esta deixa lhe terá sido 
dada de forma invisível pelos participantes. 

 
 

Como se caracteriza o currículo de aprendizagem daqueles alunos? 
 
Ao lançar a falsa pista da possibilidade de os números não serem inteiros 

(linha 57) o professor dá mais um elemento para tornar visível o campo de 
recursos de aprendizagem naquela prática colocando na perspectiva dos 
aprendizes diversas possibilidades (sem optar por nenhuma delas) e 
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estabelecendo assim mais ou menos claramente linhas para que eles definam 
localmente o currículo de aprendizagem. 

Induzidos pela pista dada pelo professor, os alunos avançam naquele 
campo abrindo relações com a divisibilidade de números ímpares por pares: 

 
58 FR — Pois. (volta a falar com rapidez) Ah é 119, portanto 2 

deles pesam ... e meio... tantos quilos e meio, e meio porque... 
59 Prof. — Não sei, não sei... porquê?  
60 FR — Porque é um número ímpar,... 
61 Prof — Não sei, pode não ser... Pensem um bocadinho... 
 
O professor toma uma postura sempre interessante de observar num 

professor: não dá a solução (linha 59), questiona (linha 59), encoraja (linha 61), 
fornecendo elementos que potencialmente poderão ajudar os alunos a definir o 
currículo de aprendizagem. Eles são por momentos lançados no campo das 
conjecturas acerca da divisibilidade dos inteiros pares e ímpares (situação 
visível no caso do FR), da experimentação como processo não só aceitável mas 
em certos casos adequado para encontrar soluções (mesmo que numa segunda 
fase seja preciso organizar a explicação de outra forma, eventualmente num 
processo precursor da demonstração). Levanta-se uma questão: se os alunos são 
em certa medida levados (pela intervenção do professor e de cada um deles) à 
definição do currículo de aprendizagem, em última análise esse currículo é 
muito volátil, dado o dinamismo da actividade, o que o torna muito difícil de 
identificar e caracterizar. 

É preciso ter a noção de que quando o ensino intencional (na forma de 
prescrições acerca da própria prática) gera uma forma de participação 
circunscrita, esvaziando a participação na prática que está a ter lugar como a 
fonte legítima de oportunidades de aprendizagem, o objectivo especificado pelo 
ensino gera uma prática diferente daquela que era intencional. Nestes casos, 
embora a estrutura pedagógica das circunstâncias de aprendizagem se tenha 
afastado do princípio da participação em relação à prática alvo, a participação 
está ainda no centro da aprendizagem que tem lugar. E este facto gera a 
distinção entre o currículo de ensino e o currículo de aprendizagem. 

Estas questões estão estreitamente ligadas à negociação de significado e 
eventualmente poderia ser fundida nessa mesma secção. 

 
 

O acesso dos vários alunos à participação na prática é caracterizável? 
Como? 

 
Neste episódio, a intervenção do professor é mais profunda do que 

aparentemente se poderia supor; ao fornecer aos alunos modalidades de 
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trabalho (experimentação, verificação, tentativa e erro, etc) o professor faz duas 
coisas: procura integrá-los numa linha experimentalista da matemática 
encorajando-os a avançarem com tentativas, mas ao mesmo tempo fornece (a 
alguns deles? a todos?) elementos de acesso à sua participação: 

 
62 Prof — Pensem mais um bocado e experimentem. Se não 

conseguem descobrir façam experiências. Se acham que é de 
uma maneira experimentam, calculam e vêem se dá certo, se 
não estiver certo é porque erraram. Voltam novamente, novo 
raciocínio nova experiência, vá lá (faz um movimento de se 
afastar) 

63 FR — Então mas como é que nós vamos saber se está certo 
ou não? 

64 Prof — Então quando souberes os pesos de cada um vês,… 
primeiro se somam 119, e depois se um é o dobro e depois o 
dobro... 

65 FR — ...o dobro, ah tá bem. 
 
Não é fácil interpretar o significado que os três alunos deram a esta 

última intervenção do professor (até pelo facto de não terem de seguida 
dialogado sobre o conteúdo da intervenção do professor). Há indícios de que 
eles assumiram significados diferenciados. O FR ou (a) agarrou a última parte 
da intervenção tomando a ideia do dobro que posteriormente segue e explora, 
ou (b) ao repetir a fala do professor “… o dobro, ah tá bem.” apenas está a 
sustentar a sua participação na narrativa do professor (completando o sentido 
da parte terminal da frase e induzindo o professor na ideia de que 
compreendeu o que ele queria dizer20). 

O acesso dos alunos à participação na prática neste grupo assume 
aspectos diferentes. O M acede a participar na maioria das situações por sua 
iniciativa (em geral sustentada pelo FR), a sua fala dirige-se ao grupo mas é 
direccionada na expectativa de resposta (e apoio?) por parte do FR, os 
conteúdos das suas intervenções não têm uma linha lógica de raciocínio 
perceptível assumindo em diversos momentos a forma de tentativas. Em 
relação ao PT apetece dizer que tem o acesso garantido em qualquer momento no 
sentido em que é o PT que assegura (e vira sistematicamente para) a reflexão 
sobre a acção (ou sobre as conjecturas mais ou menos fundamentadas que são 
um atiradas pelo M e pelo FR); o PT ocupa nas relações no grupo um espaço de 
reflexão e questionamento que em geral marca quer o ritmo quer as direcções 
que o grupo toma e constitui um recurso estruturante muito forte (talvez 
mesmo o mais importante) na actividade do grupo. O FR assume um papel de 
charneira no grupo; apoia a participação e dá acesso e voz ao M (mesmo 
quando o PT não lhe dá crédito ou o questiona insistentemente, o que aliás faz 
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também com o próprio FR); organiza e reorganiza (com uma componente 
falada muito forte) o trabalho desenvolvido pelo grupo (por exemplo, 
agrupando dados e resultados); percebe no PT uma profundidade de análise 
geradora de boas soluções. 

 
 

A concluir 
 
 
A possibilidade de encontrar novas formas de ajudar a explicar como se 

aprende matemática é algo de extremamente atractivo. Esta busca de uma via 
de natureza socio-cultural que tome como elemento chave a ideia de 
participação em comunidades de prática insere-se num esforço de trazer 
elementos conceptuais de áreas como a sociologia e a antropologia que auxiliem 
a análise da aprendizagem matemática. 

Há alguns passos complementares a dar neste sentido, nomeadamente: 
uma melhor clarificação da relação entre a perspectiva situada da 
aprendizagem matemática e a natureza da matemática (ver por exemplo, 
Núñez, Edwards & Matos, 1999) que se enquadra numa discussão (sempre 
necessária) acerca do que é a matemática; uma melhor clarificação da forma 
como o professor pode apropriar-se de algumas das ideias que discuti e usá-las 
na sua prática; uma discussão mais alargada das finalidades e dos propósitos da 
educação matemática no âmbito das políticas de educação; a análise do 
problema do acesso dos newcomers à comunidade de prática e a tudo o que está 
implicado na pertença a essa comunidade e o acesso à compreensão e aos 
significados que se partilham; a questão da ligação com a história da prática; a 
transparência da organização (sociopolítica) da prática, do seu conteúdo e dos 
artefactos envolvidos como recurso crucial para aumentar a participação. 

Finalmente, um passo muito importante a dar refere-se à natureza e 
propósitos da investigação em educação matemática. É preciso reconhecer que 
as teorias que reduzem a aprendizagem às capacidades mentais individuais, em 
última análise tendem a responsabilizar pela sua própria marginalização as 
pessoas marginalizadas. Ao começar e acabar no individual (mesmo que com 
ingredientes de natureza social para estar à moda) estas perspectivas surgem 
como muito preocupadas com as diferenças individuais, com noções como 
melhor e pior, maior ou menor aprendizagem e com comparações entre grupos de 
indivíduos. Em geral, as teorias psicológicas sobre a aprendizagem prescrevem 
percursos ideais para a excelência e identificam os tipos de indivíduos com 
perfil para esses percursos. O assumir de que existe o chamado normal arrasta 
que em termos teóricos os indivíduos sejam classificados em normais e não-
normais em termos de aprendizagem matemática. Existe uma lógica que 
perspectiva o sucesso como excepcional mas que simultaneamente caracteriza o 
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insucesso como não normal; e esta lógica reflecte e contribui para uma política 
que acaba por tornar os marginalizados como responsáveis pela sua situação. 

Lave (1996) sugere que é fundamental e imperativo explorar formas de 
se compreender a aprendizagem em que não se assuma como natural (e torne 
natural) e se subscreva (mesmo que inadvertidamente) princípios de 
desigualdade social. É fundamental notar que as práticas (tradicionalmente 
escolares) de descontextualização são práticas sociais, e especialmente políticas, 
que são situadas e isto é um elemento chave que contrasta com as teorias 
cognitivistas que colocam a tarefa de abstracção no plano do potencial inato do 
indivíduo (abrindo assim lugar à legitimação do acentuar das diferenças entre 
os alunos). É fundamental que a investigação em educação matemática encare a 
sua prática também no quadro da sua responsabilidade social e política. 
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constitutivos e geradores da sua acção com implicações importantes no que respeita ao seu 
envolvimento na actividade e às formas de participação. 
12 Isto não tem nada que ver com o facto de os alunos estarem na aula de matemática, é 
obviamente algo universal nas aulas das diversas disciplinas. Mas será que existe algo de 
específico no caso da matemática? 
13 Podia ser interessante analisar as formas como o grupo se relaciona com o professor enquanto 
grupo e através das intervenções individuais dos seus membros. 
14 Setor é a forma habitual de os alunos tratarem o professor. 
15 O FR sistematicamente oferece ao M uma oportunidade de participação oral (ver adiante 
acerca da sustentação da participação) 
16 Notar que em última análise o núcleo da estrutura do problema é encontrar 3 números na 
relação 1:2:4 cuja soma seja 119. É um dos casos em que a estrutura do problema matemático 
colocada num problema da realidade acaba por gerar elementos que tornam aquela estrutura 
matemática menos visível. 
17 É interessante notar que o aluno pergunta ao outro grupo se já perceberam e não se já resolveram 
o problema. 
18 O conceito de conformidade surge aqui como relevante dado que, embora não existam 
grandes indícios de competição entre o grupo em análise e os outros grupos de trabalho na aula, 
os alunos deste grupo estão efectivamente a trabalhar porque todos os outros grupos também 
estão participar na actividade induzida pelo professor. Se imaginarmos que os outros grupos 
estavam a jogar às cartas dificilmente este grupo estaria implicado na resolução do problema tal 
como aconteceu. 
19 Alguns alunos apenas querem ser alunos e gozar a felicidade de o ser, não existindo da sua 
parte uma perspectiva muito mais larga acerca dos objectivos com que frequentam a escola. 
Uma excepção a esta regra será o caso do PT que de acordo com Santos (1996) apresenta uma 
visão prospectiva muito profissionalizante do seu percurso como aluno. 
20 Não é possível afirmar com segurança o que é que o FR compreendeu mas esta forma de 
sustentação da participação no diálogo com o professor aponta para uma postura característica 
de muitos alunos de natureza muito forte em meio escolar. 
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Notas 

                                                           
1 Este texto foi desenvolvido no âmbito do Projecto cultura, matemática e cognição – Pensar a 
aprendizagem em Portugal e Cabo Verde (#PRAXIS/CED/C/146/96) financiado pela 
Fundação para a Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia. 
2 Uma descrição mais completa, bem como diversos documentos publicados e produzidos no 
âmbito do programa, encontra-se em http://correio.cc.fc.ul.pt/~jflm/pa/pa.html 
3 Ver Lerman (1998) para uma interessante discussão desta questão no quadro das ideias de 
Lave (1996). 
4 Valeria a pena rever as formas como diversas pessoas trabalhando em investigação em 
educação matemática se têm apropriado desta ideia e como a usam e lhe dão sentido nas suas 
investigações (por exemplo, Adler, 1998, 1999; Boaler, 1997, 1998; Hughes & Greenhough, 1998; 
Winbourne & Watson, 1998). 
5 Afinal a escola é de facto obrigatória e quando os alunos estão nas escolas são obrigados a ir às 
aulas com horários que nada têm de voluntário. 
6 A metáfora é tão forte que os alunos são mesmo vistos como consumidores que se dirigem à 
escola onde recebem o conhecimento (alguns pagam-no outros não, através das propinas) e o 
transportam consigo; o saber é entendido como um bem adquirido. 
7 A relação entre currículo escolar (de ensino) e currículo de aprendizagem requer uma 
discussão mais profunda do próprio conceito e papel dos currículos. 
8 Esta ideia merecia ser explorada e escalpelizada em mais pormenor. Existe aqui uma 
perspectiva muito interessante para olhar as questões do papel do professor (ver, por exemplo, 
Adler, 1998). 
9 Partilhar significados não é algo que seja claro. Em última análise não se partilham 
significados, se admitirmos que os significados estão localizados no supra individual, nas relações 
entre as pessoas e não nas pessoas. 
10 Trata-se de dados empíricos recolhidos e utilizados por Santos (1996) na sua investigação 
conducente à tese de Mestrado e revisitados no âmbito do Projecto Cultura, Matemática e 
Cognição. 
11 Santos (1996) argumenta que se encontram nestes alunos diferentes tipos de motivos 
constitutivos e geradores da sua acção com implicações importantes no que respeita ao seu 
envolvimento na actividade e às formas de participação. 
12 Isto não tem nada que ver com o facto de os alunos estarem na aula de matemática, é 
obviamente algo universal nas aulas das diversas disciplinas. Mas será que existe algo de 
específico no caso da matemática? 
13 Podia ser interessante analisar as formas como o grupo se relaciona com o professor enquanto 
grupo e através das intervenções individuais dos seus membros. 
14 Setor é a forma habitual de os alunos tratarem o professor. 
15 O FR sistematicamente oferece ao M uma oportunidade de participação oral (ver adiante 
acerca da sustentação da participação) 
16 Notar que em última análise o núcleo da estrutura do problema é encontrar 3 números na 
relação 1:2:4 cuja soma seja 119. É um dos casos em que a estrutura do problema matemático 
colocada num problema da realidade acaba por gerar elementos que tornam aquela estrutura 
matemática menos visível. 
17 É interessante notar que o aluno pergunta ao outro grupo se já perceberam e não se já resolveram 
o problema. 
18 O conceito de conformidade surge aqui como relevante dado que, embora não existam 
grandes indícios de competição entre o grupo em análise e os outros grupos de trabalho na aula, 
os alunos deste grupo estão efectivamente a trabalhar porque todos os outros grupos também 
estão participar na actividade induzida pelo professor. Se imaginarmos que os outros grupos 
estavam a jogar às cartas dificilmente este grupo estaria implicado na resolução do problema tal 
como aconteceu. 
19 Alguns alunos apenas querem ser alunos e gozar a felicidade de o ser, não existindo da sua 
parte uma perspectiva muito mais larga acerca dos objectivos com que frequentam a escola. 
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Uma excepção a esta regra será o caso do PT que de acordo com Santos (1996) apresenta uma 
visão prospectiva muito profissionalizante do seu percurso como aluno. 
20 Não é possível afirmar com segurança o que é que o FR compreendeu mas esta forma de 
sustentação da participação no diálogo com o professor aponta para uma postura característica 
de muitos alunos de natureza muito forte em meio escolar. 
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Grem Università di Modena e Reggio Emilia 
Scuola Media "L. da Vinci" - Cesano Boscone, Milano 
 

 
 
La mia partecipazione a questa scuola mi coinvolge in qualità di 

insegnante ricercatore, ruolo peculiare nella realtà italiana, di cui si discuterà in 
altri momenti di questo ampio confronto. Devo precisare però che i miei 
commenti saranno prevalentemente svolti dal punto di vista di un insegnante 
che si confronta con il modo accademico della ricerca. D'altro canto questa 
relazione, seppure dopo un ampio inquadramento teorico, parla di ragazzi, 
riferisce delle loro discussioni, atteggiamenti, errori, in maniera direi esemplare 
circa situazioni, difficoltà, reazioni che di solito si vivono nelle classi. Cercherò 
inizialmente di esprimere il mio punto di vista di fronte allo schema teorico in 
cui l'esperienza è inquadrata e descritta, evidenziando anche alcuni aspetti che 
vorrei maggiormente chiarire; successivamente commenterò i punti 
dell'esperienza che mi sembrano più significativi dal punto di vista della ricerca 
e della didattica; infine riporterò una serie di riflessioni che la relazione ha 
suscitato in me offrendoli come spunti per il dibattito. 

 
 

Il quadro teorico di riferimento 
 
 

Non entrerò nei dettagli del quadro di riferimento teorico, ampiamente 
descritto nella prima parte della relazione. Esso si riconduce principalmente 
alla nozione di comunità di pratica, per la cui definizione rimando al testo della 
relazione. 

La comunità di pratica viene vista come ambiente privilegiato per 
favorire l'apprendimento, che ne è parte costituente, e insieme come ambiente 
di integrazione tra allievi con caratteristiche diverse rispetto ad esso. Con la 
nozione di comunità di pratica (che nella relazione appare descritta con una 
certa enfasi) viene esaltata una impostazione di carattere prevalentemente 
sociale della conoscenza1, rispetto ad altre concezioni su come insegnare ad 
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apprendere, tuttavia mi sembra che configuri una scelta ben precisa rispetto 
alla caratterizzazione dell'allievo in situazione di apprendimento (non 
necessariamente scolastico nel senso tradizionale e codificato del termine): 
l'allievo è caratterizzato non tanto dalla sua individualità, quanto dalle 
relazioni che intercorrono tra lui e la comunità di individui in cui è inserito. 

Questa caratterizzazione si spinge sino al punto di affermare che la 
comunità di pratica contribuisce sensibilmente a formare la sua identità, non 
soltanto culturale, ma anche di ruoli nei confronti degli altri, quindi più 
complessiva nella crescita dell'individuo che è inserito nel sistema formativo in 
esame. 

La comunità di pratica viene quindi vista come "un supporto 
interpretativo per dare senso a ciò che si condivide e quindi si apprende, in una 
concezione della conoscenza in cui la pratica sociale non è soggiacente alla 
conoscenza, ma ne è l'aspetto integrante". Questa concezione viene presentata, 
attraverso l'esperienza riportata, mi sembra, in contrapposizione ad un sistema 
di istruzione intenzionale, quale può essere la scuola vista nel senso più 
tradizionale del termine. Essa tuttavia viene realizzata e analizzata nell'ambito 
di un sistema scolastico tradizionale, ricorrendo a suddivisioni in gruppi sia più 
ristretti sia più ampi, che possono anche differire dai "normali" gruppi classe. 

Dalle citazioni seguenti emergono una concezione della scuola, e 
dell'apprendimento che potrebbero considerarsi da un lato contrapposte 
dall'altro complementari, ma che andrebbero comunque discusse, integrate e 
ampliate alla altre concezioni a riguardo: 

 
� La scuola come "il luogo per un apprendimento 

decontestualizzato, pertanto astratto, e che si possa generalizzare 
e trasferire nelle situazioni del mondo reale". 

� "L'apprendimento non è visto come un tipo di attività ma come 
un aspetto di qualunque attività ... l'apprendimento è parte 
integrale di una pratica generativa sociale nel mondo in cui si 
vive". 

 
Si va quindi oltre la scuola anche nella accezione di comunità di pratica. 

Se ciò, per certi versi, risulta estremamente realistico, in quanto l'allievo si 
forma e impara anche oltre il sistema scolastico, come può tuttavia essere 
osservato e controllato in termini di valutazione in senso lato, o ancor più di 
ricerca, quanto avviene in un sistema così ampio? 

Dal confronto con altre teorie cognitive quella in oggetto sembra essere 
preferibile in quanto è l'interazione sociale che consente la negoziazione di 
significati, la determinazione di risultati. Esiste tuttavia un momento di 
sistematizzazione delle conoscenze, di istituzionalizzazione dei significati, per 
quanto essi siano stati "negoziati" e "rinegoziati" al fine di una reale 
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condivisione con il gruppo in fasi didattiche precedenti, dalla quale non è 
possibile prescindere, soprattutto per questioni interne alla matematica come 
disciplina, che richiedono una forte ed effettiva mediazione culturale e che non 
possono formarsi spontaneamente. Una di queste è proprio l'equazione, 
oggetto di analisi nell'esperienza didattica descritta. 

 
 

L'esperienza 
 
 

E' molto concreta, come dicevo, e mi sembra che riproponga 
atteggiamenti, errori o comunque "nodi" da affrontare in momenti di "conflitto 
cognitivo", situazioni consuete e, a quanto pare, comuni ai ragazzi, anche di 
culture diverse. Ciò che ad un insegnante appare subito da rilevare è che, per 
come è descritta, forse volutamente, non è sufficientemente "collocata" nel 
quadro di un percorso di apprendimento in cui si chiariscano il "prima 
(metodologie, abilità e conoscenze già possedute, esperienze didattiche e 
culturali già compiute...) e il "dopo" (come si recupera quanto gli allievi hanno 
costruito nella loro interazione all'interno della comunità di pratica descritta). 

Come si inserisce poi l'intervento del docente e del "sistema scuola" su 
questo segmento di percorso, al fine della formazione di un sapere condiviso? 
Più specificatamente, poi, riguardo alla organizzazione di esperienze quali 
quella presentata, come si concilia questa strutturazione di tipo innovativo con 
il sistema scolastico già istituzionalizzato e i suoi vincoli? In quale modo i 
tempi, l'organizzazione, le modalità di attuazione della comunità di pratica 
vanno ad inserirsi nel sistema formativo scuola nella sua interezza e 
complessità? Ancora, il gruppo classe, che comunque presumo si ricostituisca in 
alcuni momenti di insegnamento-apprendimento, come può recuperare quanto 
è emerso in questi gruppi di natura e composizione alternativi rispetto ad esso? 
Si parla di "newcomers" e "oldcomers": anche a questo proposito andrebbe 
meglio precisata le situazione a riguardo? 

 
 

Gli allievi 
 
 

Nella descrizione dell'esperienza sono presentate tre diverse tipologie di 
allievo: PT è l'allievo che arriva da solo a riflettere criticamente sulle sue 
affermazioni, che fornisce una giustificazione per queste, che le richiede e 
quindi le sollecita anche per le affermazioni fatte da altri. Non è comunque 
colui che coinvolge tutti gli altri, è il leader se c'è qualcuno che fa da tramite tra 
di lui e un elemento più debole come M, per il quale è necessaria una figura più 
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rassicurante, quale è FR, che faccia da ponte tra le prestazioni di allievi come 
PT, superiori a quelle di altri, e gli interventi - quasi sempre fuori luogo o 
immotivati, o di semplice tentativo di emulazione, o di simulazione di qualche 
ragionamento - che fanno allievi come M. FR svolge l'importante compito di 
garantire il livello di partecipazione all'attività di gruppo nella comunità di 
pratica anche di allievi quali M, non ha però sufficiente autonomia nel gruppo, 
sia dal punto di vista della conduzione della discussione, proponendo 
questioni, sia dal punto di vista dell'influenza sui compagni. Si tratta quindi di 
tre diverse figure di allievi per i quali, in coerenza con il quadro teorico, la 
personalità, l'identità culturale e individuale non si sono ancora determinate 
singolarmente, si esprimono molto meglio in un contesto di aggregazione 
sociale. Il gruppo e le comunità "tangenti" ad esso che si percepiscono presenti 
nell'attività garantiscono che ciascuno si esprima, aderisca a regole comuni, si 
interessi di un problema comune, si assuma la responsabilità o il compito di 
riuscire a dirottare l'attenzione su ciò che propone (anche nel caso di elementi 
distraenti rispetto al compito scolastico), affermi la propria fiducia 
nell'insegnante e nel sistema di regole in cui è inserito, non interrompa il livello 
di comunicazione con la comunità, sia che la comunicazione consista 
semplicemente nel tentativo di sentirsi inserito, sia che si svolga effettivamente 
come analisi e costruzione di significati nel senso culturale. 

 
 

Il problema matematico 
 
 

Dal punto di vista della ricerca in didattica della matematica, non 
sfuggono nei dialoghi degli allievi i classici errori prevedibili e che 
effettivamente confondono gli allievi osservati; anzi ci sono praticamente tutti: 
errori di inversione relativi alla messa in formula (Clement & Alii 1987, Mac 
Gregor 1991), difficoltà a simbolizzare nel momento in cui le sigle, sia 
numeriche che verbali non vengono interpretate tutte con la stessa accezione 
(cfr. righe 43-44); difficoltà a ricostruire formalmente le relazioni, espresse in 
maniera complessa nel testo verbale, difficoltà dovute ad ostacoli sulla natura 
dei numeri in gioco (divisibilità o meno per 2 - 4...), (cfr. righe 40-41). La 
relazione moltiplicativa in questione è in qualche momento della discussione 
confusa con quella additiva (Malara & Iaderosa 1998), si assiste al "travaglio " 
con cui i ragazzi passano dal doppio del doppio al quadruplo (che è una bella 
conquista), direi che ci sono tanti momenti cruciali, che solo la sensibilità di un 
ricercatore può cogliere in pieno nella loro portata. Viene sottolineata 
giustamente la difficoltà degli allievi non tanto a cogliere quanto ad esplicitare 
ed a controllare, formalmente e concettualmente, direi, le relazioni d'ordine e di 
proporzionalità presenti nel problema. A questo punto si ripropone fortemente 
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la questione che ho sollevato prima: è davvero possibile che il problema, solo 
perché contestualizzato nella comunità di pratica, "situato" nell'ambito di 
questa filosofia della conoscenza arrivi ad essere completamente dominato 
degli allievi? A mio giudizio il lavoro descritto è fin troppo completo, si 
esaurisce pienamente il compito assegnato ai ragazzi: a questo punto deve 
inserirsi un intervento didattico chiarificatore che inquadri culturalmente e 
istituzionalizzi quanto è stato prodotto e negoziato dagli allievi. Un'ultima 
precisazione sul problema proposto: mi sembra che esso venga vissuto, sia 
dagli allievi che dallo stesso insegnante come la ricerca di una soluzione. Si 
tratta di una "ricerca" ricca di tentativi, di prove, ma l'obiettivo che sembra 
prevalere è un obiettivo di tipo operativo: produrre un risultato2. Le stesse 
prove, inserite nel quadro di tipo "sperimentale", suggerito dall'insegnante, e i 
"ragionamenti" sono finalizzati al trovare i numeri giusti. Mi sembra che 
l'attenzione sia più puntata sul risolvere il problema che sul riflettere rispetto al 
problema, in altre parole non sembra, (almeno non appare) ci sia equilibrio tra 
un atteggiamento operativo e uno più di tipo metacognitivo, nella proposta 
fatta ai ragazzi. 

 
 

L'insegnante 
 
 

Anche il suo ruolo è descritto solo in un segmento del percorso 
formativo: manca il "prima" e il "dopo", che si possono ipotizzare. Egli si pone 
mirabilmente in maniera tale da non influenzare le risposte dei ragazzi in 
maniera determinante, pur rappresentando per essi certamente un grosso 
punto di riferimento. Appare come il garante della conoscenza, (tanto è vero 
che uno degli allievi simula un ragionamento davanti ai compagni nella 
speranza che la risposta arrivi poi dall'insegnante), sia come il garante del 
sistema di regole che stanno alla base della comunità di pratica. Mi sembra anzi 
che certi valori siano fortemente radicati in questi ragazzi, per quanto più che 
preadolescenti per l'età descritta, senz'altro più che in Italia. Essi sentono di 
dover svolgere un compito perché la scuola, il contesto delle regole è quello; 
sono aiutati dall'interazione sociale, ma la motivazione all'apprendimento non 
appare qui come un problema individuale: è garantita dalla presenza della 
comunità di pratica e dalla interazione nell'ambito di essa. 

 
� E' sufficiente porre la questione dell'aspetto motivazionale 

esclusivamente in questi termini? 
� Ed è da ritenersi motivazione quella di mantenere la propria 

partecipazione al livello della comunità, perché attraverso questa 
si perviene al lavoro didattico? 
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� Non c'è forse anche un aspetto individuale in cui ciascuno si 
pone in un atteggiamento di sfida nel misurarsi con le difficoltà 
per pervenire alla scoperta, alla conquista? 

 
Sono certo tutti interrogativi che possono ricondursi anche alle 

concezioni dell'insegnante in quanto persona ed educatore, che stimola e 
promuove determinati atteggiamenti nei suoi allievi; l'interazione sociale passa 
sempre, a mio giudizio, anche sempre attraverso un confronto con sé stessi, 
oltre che con gli altri. 

Ancora, nei confronti di M, l'allievo debole, che rischia di essere 
emarginato nel sistema scolastico, l'insegnante mantiene un atteggiamento che 
si presta a diverse interpretazioni, se non inserito in un panorama più ampio. 
Apparentemente, nella discussione, lo ignora nei suoi interventi non centrati, 
mentre discute con i compagni più presenti di lui nella risoluzione del 
problema: tale atteggiamento gli consente di non intervenire in maniera 
negativa nei suoi confronti, e nello stesso tempo di mantenere, almeno ad un 
certo livello, la sua presenza nel gruppo. Con questa scelta egli non interrompe 
neppure il processo di negoziazione di significati e costruzione della 
conoscenza che stanno tentando di compiere i suoi compagni. Ma come si 
recupera la reale presenza di M successivamente? Con quale intervento, 
nell'ambito del quadro teorico-pedagogico in cui si muove, questo insegnante 
cercherà di intervenire al fine di un reale e tangibile inserimento di M nel 
processo di conoscenza, seppure ai suoi livelli? 
 
 

Per concludere 
 
 

Mi sembra che questioni didattiche e di ricerca rilevanti e "spinose" 
rimangano aperte anche di fronte a teorie, forme, strumenti di insegnamento 
ammirevoli e colti quali quelli descritti: 

 
� può la scuola conciliare e integrare i due curricoli evidenziati, 

che appaiono quasi visti come paralleli: il curricolo di 
insegnamento e quello di apprendimento? 

� può la scuola educare anche al pensiero astratto e "mirare alto" 
su ciascun individuo in quanto tale, pur tenendo ampiamente 
conto della rilevanza della sua formazione se inserita in un 
quadro di socialità? 

� come si affronta il problema degli allievi deboli, le cui interazioni 
con il gruppo possono rimanere solo di un certo tipo? Quali gli 
strumenti, le strategie, gli interventi della scuola all'interno della 
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comunità di pratica perché sia promossa il più possibile anche la 
loro identità culturale? 
 

Notas 
 

1 Per quanto riguarda gli studi italiani su questo versante si vedano Bartolini Bussi (1991, 1994) 
o Arzarello & Alii (1996). 

2 Per uno studio che affronti il problema della risoluzione dei problemi algebrici in un'ottica 
relazionale si veda Malara 1999. 
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Notas 
                                                 
1 Per quanto riguarda gli studi italiani su questo versante si vedano Bartolini Bussi (1991, 1994) 

o Arzarello & Alii (1996). 
2 Per uno studio che affronti il problema della risoluzione dei problemi algebrici in un'ottica 

relazionale si veda Malara 1999. 
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La noción de comunidad de práctica 
 
 

Es obvio que, cuando proponemos una perspectiva o una herramienta de 
análisis e interpretación del aprendizaje (de cualquier materia, particularmente 
de la matemática), no incidimos de forma inmediata en la mejora de los 
resultados, ni de los procesos de tal aprendizaje. No hacemos más que 
interpretar, es decir, proponer una forma de entender algo que es inaccesible en 
su totalidad. 

El artículo Aprendizagem e prática social... propone la noción de 
comunidad de práctica (que emerge del enfoque del aprendizaje situado) como 
concepto vertebrador de la práctica escolar en matemática. En este sentido, la 
noción de comunidad de práctica deberá permitir conceptualizar los procesos 
de aprendizaje en el contexto referido anteriormente. Estos procesos deberán 
poseer una explicación centrada en tal noción, que caracterizan Lave y Wenger 
(1991) como un “conjunto de relaciones entre personas, actividad y mundo, a lo 
largo del tiempo y relacionado tangencial y de forma superpuesta con otras 
comunidades de práctica” (p. 98). Consideran la comunidad de práctica como 
condición intrínseca a la existencia de conocimiento, y mantienen el principio 
epistemológico de participación en la práctica cultural donde el conocimiento 
existe. El rasgo social de esta perspectiva conecta perfectamente con las teorías 
de Vygotski (1991), Von Glasersfeld (1987), Cobb (1989) y Voigt (1989, 1994), 
entre otros, en la medida en que estos autores realzan la interacción social y la 
negociación de significados como contexto y proceso, respectivamente, de 
construcción de conocimiento. 

Una comunidad de práctica alude a la existencia de una práctica y al 
hecho de que ésta se desarrolla en una comunidad. Por ello, no se trata de una 
teoría, pues posee aspectos que no se llevan a cabo (o no son observables) con 
independencia de la situación. En concreto, posee las características que se 
perciben en cualquier comunidad de forma general. En ella siempre podrán 
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existir individuos que no se integren en los objetivos o pretendan marginarse (o 
sean marginados) a la hora de emprender alguna actividad. La noción de 
comunidad de práctica es, por tanto, una herramienta de análisis del 
aprendizaje, a la vez que concepto central del enfoque o perspectiva del 
aprendizaje situado. Por su carácter de herramienta de análisis, aporta 
concreciones deseables para los procesos de aprendizaje, que se erigen en 
sugerencias para el aprendiz y, si nos situamos en el contexto escolar, se deben 
plasmar en sugerencias de estrategias de enseñanza para el profesor que 
posibiliten obtener la mayor rentabilidad de la potencialidad de las 
comunidades de práctica en el aprendizaje. 

Desde la noción de comunidad de práctica, la insistencia en el trabajo 
individual, por ejemplo, reduce las ventajas de poseer compañeros de clase que, 
en mayor o menor medida, poseen similares objetivos y recursos de 
aprendizaje. Aunque, desde la perspectiva del aprendizaje situado, 
conceptualicemos el aprendizaje (en general y también en este caso) como 
proceso de participación en comunidades de práctica, algunas estrategias de 
enseñanza lo situarán al borde de la idea de comunidad de práctica como mera 
agregación de individuos que, aun poseyendo objetivos y recursos comunes, no 
lleguen a negociar entre ellos los significados. 

El enfoque del aprendizaje situado y la noción asociada de comunidad de 
práctica ofrecen, coherentemente con lo expuesto, una herramienta de análisis 
del aprendizaje. No se trata de una teoría, como el constructivismo, que, 
aunque habla de la interacción social (cuando se le añade el adjetivo social) y de 
la actividad del aprendiz (el conocimiento no se recibe del entorno), 
fundamentalmente explica el proceso interno de producción del conocimiento 
(que el conocimiento se construya sobre la base de los conocimientos previos es 
compatible con la situación marginal del alumno desmotivado); por el 
contrario, presenta características deseables (de la misma forma que, desde una 
posición estrictamente sociológica, es deseable la integración activa de todos los 
individuos de una sociedad o comunidad). Por ello, aunque algunas actividades 
encajen con dificultad a la hora de ser analizadas bajo este enfoque, es 
totalmente legítimo tratar que el contexto de aprendizaje se asemeje a las 
características de la noción de comunidad de práctica. El constructivismo (o el 
conductismo) se refiere al proceso de construir conocimiento; la comunidad de 
práctica se refiere al contexto de dicha construcción. El primero se sitúa en la 
parte interna del sujeto (Delval, 1997), aunque podría no depender de éste (a su 
pesar es así); la segunda está en la parte externa y depende de la implicación del 
sujeto (la potencialidad de la comunidad sólo se hará realidad si el sujeto 
quiere). Aquél se coloca en el interior del individuo (ibd); ésta pone el énfasis en 
el carácter social del aprendizaje. 
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La integración en la comunidad 
 
 

Coloquialmente se asocia el calificativo innato al deseo de aprender, 
aunque, como suele ocurrir con las características humanas, no esté igual de 
agudizado en todas las personas. Que el deseo de aprender lleve al ser humano 
a integrarse en una práctica social, o sea ésta la que le ofrezca el contexto en el 
que aprender, es lo que diferencia de forma polar a los que conceden a la 
práctica un sentido replicativo (sumergida en los procesos de aprendizaje) y los 
que le conceden un sentido generativo (siendo el aprendizaje un aspecto 
integral de la práctica - cf. Lave y Wenger, 1991). Desde esta perspectiva, 
procede asociar el calificativo innato más al deseo de integrarse en una práctica 
social que al deseo de aprender, que sería consecuencia del anterior. Así 
poseemos un marco conceptual en el que dar explicación al hecho de que 
algunos alumnos no muestren interés con un profesor, mientras cambian 
ostensiblemente su actitud con otro (de la misma o de otra materia). 
Normalmente, esto no se debe a que esos alumnos modifiquen su interés por el 
aprendizaje en sí mismo, sino a que les resulta más atractiva la práctica social en 
la que han de integrarse. Esta práctica (que posee al aprendizaje como aspecto 
integral - como toda práctica desde la perspectiva del aprendizaje situado -, al 
mismo tiempo que a la enseñanza – pues se da en el contexto escolar) se halla 
coordinada u orientada por el profesor, aunque participada por los alumnos. Y 
he dicho han de integrarse intencionadamente; los alumnos deben integrarse en 
esa práctica, deben conformarla, y, sobre todo, decidirán integrarse o no. Esos 
alumnos desmotivados a los que me refería anteriormente han decidido no 
integrarse en la práctica correspondiente a una determinada asignatura, su 
situación en la comunidad es marginal, su pertenencia es más un derecho que 
un hecho, y el beneficio mutuo de su pertenencia es mínimo. 

Cuando Lave y Wenger (1991, p. 33) afirman que toda actividad y todo 
aprendizaje es situado, y cuando Winbourne y Watson (1998) señalan el 
desarrollo de los participantes en el seno de la práctica (a través de su 
participación en esa práctica) como uno de los elementos que caracterizan la 
noción de comunidad de práctica, surgen dudas sobre la aplicabilidad de esta 
noción al análisis del aprendizaje escolar, apoyado, como sabemos, en una 
estructura de grupo – clase, basado en una enseñanza más o menos intencional, 
y enmarcado en la cultura escolar del centro. Podemos entender como situada 
la actividad de alumnos que rechazan el trabajo cooperativo, o el aprendizaje de 
un alumno sin intención de aprender, pero ¿en qué comunidad de práctica se 
ubica su desarrollo?, ¿quizás en una tan virtual como la integrada por el escritor 
y el lector de una obra? ¿Qué aporta esta visión al aprendizaje escolar? Y si 
situamos a estos alumnos en la comunidad – aula, ¿qué comparten sus 
miembros? Cumplir los requisitos de Winbourne y Watson supone parcelar 
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grupos en comunidades hasta la individualidad. A la sociedad no le interesa 
conceptualizar a los marginados como una comunidad diferente a la 
convencional, al igual que una comunidad de vecinos no pretende considerar al 
moroso como una comunidad diferente; en ambos casos, lo ideal (al menos 
desde la posición convencional o mayoritaria) es considerarlos como miembros 
de la misma comunidad, aunque con un grado de participación o implicación 
menor de lo habitual y distinta de la deseable, pues el propósito es incrementar 
su integración en beneficio mutuo. De forma análoga, es plausible 
conceptualizar a los alumnos disidentes como miembros poco o nada integrados 
en la comunidad de práctica – aula. Como mencioné con anterioridad, el 
carácter situado de su aprendizaje se reduce al hecho de pertenecer físicamente 
a un grupo social, pero esta característica debe servir de base para una 
progresiva participación activa. La noción de comunidad de práctica no sólo 
debe mostrar su potencialidad como herramienta de análisis del aprendizaje de 
los grupos que trabajan como una comunidad, sino como definitoria de 
contextos sociales de aprendizaje para profesores y alumnos. Al ofrecer 
características deseables, debe ser conocida por los alumnos a través de sus 
ventajas; en ningún caso debe propiciar esta herramienta la marginación de 
alumnos; por el contrario, debe ofrecer un marco para la integración. Uno de 
sus propósitos deberá ser que cada alumno sea consciente de cómo se produce 
el aprendizaje, y otro, que cada alumno decida participar activamente en la 
comunidad – aula. Entiéndase que tales propósitos no han de perseguirse a 
través de explicaciones o supuestos teóricos, sino a través de las situaciones de 
enseñanza, con sus valores asociados, organizadas por el profesor, que es quien 
debe entender críticamente la potencialidad de la noción en cuestión. 

Ciertamente, se admiten diferentes grados de implicación en una 
comunidad, pero se requiere la existencia de propósitos comunes, así como de 
comportamientos, lenguajes, hábitos y valores compartidos. Para no erradicar 
definitivamente a aquellos que poseen un grado deficiente de implicación, la 
noción de comunidad de práctica habrá de conceder más importancia al 
potencial beneficio de la pertenencia, a la vez que ser menos exigente a la hora 
de determinar unos mínimos en cuanto a lo que sus miembros comparten. No 
se trata de establecer comunidades sin contenido, sino de considerarlo desde 
una perspectiva dinámica. Esta concepción tiene influencia sobre el aprendizaje 
escolar, pues no considera al alumno como único responsable de su 
aprendizaje, sino que esta responsabilidad es compartida por el grupo. ¿Cómo 
evaluamos, coherentemente, el aprendizaje? El enfoque situado no se debe 
quedar, por tanto, en una propuesta de análisis del proceso de aprender; al 
sugerir la comunidad de práctica (con su participación periférica legítima) como 
contexto en el que se aprende (o herramienta con la que analizar el aprendizaje), 
hace a cada uno de sus miembros corresponsable de los resultados de 
aprendizaje individual. 
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En general, puede afirmarse que la marginación no debe verse como 
distanciamiento que practica quien está marginado, sino como fracaso de la 
comunidad, con las implicaciones sociales y políticas que esto conlleva. Sin 
embargo, estas consecuencias no deben llevarnos a posturas ingenuas, 
justificadoras de cualquier comportamiento individual, que estarían en 
desacuerdo con la noción de legitimidad de la participación, esencial en 
cualquier práctica social. 

 
 

Los objetos de aprendizaje y la enseñanza 
 
 

Los comentarios anteriores promueven la distinción entre el hecho de 
aprender y sus procesos, por un lado, y el contexto, por otro. Pero no sólo esto. 
Lave y Wenger (1991), en la presentación de su libro, afirman que la perspectiva 
del aprendizaje situado “nos da la oportunidad de escapar de la tiranía de 
asumir que aprender es recibir conocimiento factual o información”. Es decir, 
relacionan esta perspectiva con la actividad del aprendiz (como antes mencioné 
respecto al constructivismo) y con los objetos de aprendizaje. ¿Es que no puede 
hablarse de recepción de conocimiento relativo a conceptos, procedimientos o 
actitudes? Parece que estos autores descartan la posibilidad de aprender 
procedimientos, por ejemplo, mediante la recepción. Pero este comentario 
también podría interpretarse al revés: ¿ofrece la perspectiva del aprendizaje 
situado una buena herramienta para conceptualizar y analizar el aprendizaje de 
hechos?, o ¿no será excesivo y forzado interpretar el aprendizaje de algunos 
hechos a través de la noción de comunidad de práctica? El recurso a la 
memoria, útil para aprender ciertos hechos, y necesario para acumularlos, sobre 
todo cuando no se requieren grandes dosis de significado, es un indicador en 
contra: en estos casos es difícil hacer palpable las ventajas de la pertenencia a 
una comunidad de práctica. 

¿Deberían erradicarse los objetos de aprendizaje que no se pudieran 
analizar con significado mediante la noción de comunidad de práctica? 

¿Puede o debe una herramienta de análisis erigirse en determinante de 
las orientaciones metodológicas y de evaluación de los profesores? 

La perspectiva situacional tiene que resolver también el problema de la 
transferencia, problema crucial en el aprendizaje escolar. La revista Educational 
Researcher dio cabida a un interesante debate sobre este aspecto entre Greeno 
(1997), por un lado, y Anderson, Reder y Simon (1996, 1997), por otro. Éstos, 
inmersos en la perspectiva del procesamiento de la información, fundamentan 
toda explicación del proceso de aprendizaje en la mente humana, lo que recibe 
las críticas del primero por su excesivo individualismo. Afirman que la 
cantidad de transferencia depende de hacia dónde se dirija la atención durante 
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el aprendizaje, y proponen la combinación de la abstracción con ejemplos 
concretos. Por su parte, Greeno dice que los tests propuestos por Anderson et 
al. para dar cuenta de los resultados de aprendizaje demandan un tipo de 
participación que no coincide con la de los tests que permiten extraer 
inferencias sobre el progreso de los estudiantes, y añade: “El tema de la 
evaluación es... un aspecto de la educación en el que los problemas son 
formulados de modo diferente en las perspectivas cognitiva y situacional.” (p. 
8). Greeno les achaca asimismo que se refieran exclusivamente al aprendizaje de 
destrezas y expresa el enfrentamiento entre conocimiento (meta del enfoque 
cognitivo) y desarrollo (meta del enfoque situacional) con las siguientes palabras: 
“¿Deberíamos considerar las metas importantes y resultados de aprendizaje 
primariamente como colección de subdestrezas o como participación exitosa en 
la actividad social organizada y el desarrollo de las identidades de los 
estudiantes como aprendices?” (p. 9). En este sentido, el problema de la 
transferencia se sitúa en el terreno de las metas educativas; por ello, la pregunta 
clave, la que nos orienta, es ¿Qué pretendemos? La respuesta a este interrogante 
habrá de ser el contenido básico de trasferencia en las prácticas de la 
comunidad – aula, organizadas y orientadas intencionalmente por el profesor1. 

En cuanto al ejemplo elegido por el Prof. Matos para discutir el uso de la 
noción de comunidad de práctica en el aprendizaje escolar de la matemática, 
puede clasificarse como problema de aplicación de conocimientos. ¿Es 
igualmente potente esta herramienta para analizar el aprendizaje de nuevos 
conceptos o para construir nuevos procedimientos? La respuesta es, desde mi 
punto de vista, afirmativa; ahora bien, para que se ponga de relieve la 
potencialidad de esta noción es preciso que las estrategias metodológicas no se 
reduzcan a la mera exposición por parte del profesor. Pero, incluso en este caso, 
existen unos objetivos compartidos por los alumnos (comprender lo que el 
profesor explica), la práctica se apoya en unas acciones (el profesor explica, los 
alumnos toman nota y atienden), los alumnos comparten unos significados 
(comparten el significado de lo que es una clase de matemáticas y comparten el 
significado del contenido a través del profesor, convertido en central del flujo), 
es visible la idea de que participan en la misma actividad (todos deben mirar a 
la pizarra, donde se encuentra el profesor), está caracterizado el curriculum de 
aprendizaje (motivos, acciones y artefactos empleados por los alumnos) y el 
acceso de los alumnos a la participación en la práctica (básicamente pasivo, 
tratando de comprender y preguntando al profesor sus dudas). Sin embargo, 
también podría plantearse un nuevo concepto a partir de problemas o de 
situaciones problemáticas (por ejemplo), dando lugar a una explosión de 
conjeturas y (¿por qué no?) divagaciones, que serían elementos de una 
comunidad de práctica muy diferente, en la que el acceso al poder está 
permitido, en la que los significados se comparten horizontalmente. 
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Sugerencia final 
 
 

Finalmente, quiero sugerir la aplicación de la noción de comunidad de 
práctica también a situaciones de enseñanza – aprendizaje en el contexto de la 
formación permanente de los profesores. Tanto si la formación se desarrolla en 
el propio centro como si es fuera de él, se constituyen unas comunidades que se 
solapan con las comunidades de los centros. El sentido de comunidad sería de 
gran utilidad para definir objetivos de la formación de los profesores y de la 
educación de nuestros alumnos, pues, de la misma forma que no se concibe el 
análisis del aprendizaje escolar como fin en sí mismo, así el uso de esta noción 
en el marco de la formación permanente no debería quedarse en la descripción 
de lo que acontece, sino que debería ofrecer metas formativas e incluso sugerir 
estrategias de formación. 

 
Notas 

 
1 Carrillo (1998) presenta un análisis de las implicaciones de la cognición situada en la 
formación de maestros a través de la resolución de problemas. 
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Notas 
                                                
1 Carrillo (1998) presenta un análisis de las implicaciones de la cognición situada en la formación 
de maestros a través de la resolución de problemas. 
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Para comprender la práctica del profesor de matemáticas resulta 

imprescindible explicitar una conceptualización de la ‘actividad del profesor’. 
Es decir, determinar qué se entiende por actividad del profesor, qué aspectos la 
caracterizan y construir ideas teóricas para modelizarla. Conseguir este objetivo 
pasa por encontrar formas de describir la práctica del profesor (maneras de 
mirar), siendo conscientes que al adoptar una perspectiva particular nos 
permitirá ver algunas cosas pero no otras. En este trabajo describiremos cómo 
los intentos por analizar el conocimiento profesional del profesor de 
matemáticas realizados en nuestro Grupo de Investigación en Educación 
Matemática de la Universidad de Sevilla (GIEM2) nos llevaron a buscar una 
complementariedad entre puntos de vista cognitivos sobre el conocimiento del 
profesor y puntos de vista socioculturales relativos a la práctica del profesor 
como una manera de dar cuenta de ciertos aspectos de lo que sucede en las 
aulas de matemáticas. Como un ejemplo de dicha complementariedad la noción 
de “transparencia” (Lave & Wegner, 1991) será utilizada para ilustrar el papel 
del profesor en la constitución interactiva de una determinada práctica 
matemática en el aula. Esta noción está vinculada al significado que el profesor 
da a los instrumentos y al propósito de su uso, y que permiten caracterizar dicha 
práctica. Finalmente se presentará un esquema conceptual generado desde las 
investigaciones que estamos desarrollando en la Universidad de Sevilla 
centradas en el análisis de la práctica del profesor de matemáticas y construido 
sobre la complementariedad de perspectivas cognitivas y socioculturales. 
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Introducción 
 
 
“Ser profesor de matemáticas” debería ser entendido desde la 

perspectiva de participar en una práctica social: enseñar matemáticas. La 
práctica profesional del profesor se ve como el conjunto de actividades que 
genera cuando realiza las tareas que definen la enseñanza de las matemáticas y 
la justificación dada por el profesor. En este sentido la práctica del profesor no 
está inscrita únicamente en lo que sucede en el aula, sino que se conceptualiza 
desde una perspectiva más amplia, comunidad de práctica profesional en la que 
se incluyen tareas como tutorías, reuniones de seminario-departamento, 
asistencia a actividades de formación, etc. Aquí vamos a centrarnos en un 
aspecto particular de este amplio espectro en la definición de la práctica 
profesional del profesor: la enseñanza en el aula. Además, ver la enseñanza de 
las matemáticas como una práctica social implica asumir que su desarrollo es 
respuesta a la realización de unas determinadas tareas dirigidas por un objetivo 
identificado socialmente (objetivo curricular en el sistema educativo), cuya 
realización implica una actividad. Las actividades del profesor en el aula vienen 
determinadas en parte por intentar dar cuenta de unos objetivos educativos que 
pretenden el aprendizaje del contenido matemático de los estudiantes. En este 
sentido la clase de matemáticas (la enseñanza de las matemáticas) no se puede 
percibir aislada del currículum y de la institución en la que se desarrolla ya que 
situamos la enseñanza de las matemáticas en contextos escolares y sociales 
(perspectiva institucional). Nosotros asumimos la influencia de este contexto 
más amplio en la caracterización de la enseñanza de las matemáticas pero 
nuestro propósito en estos momentos es centrarnos en la actividad desarrollada 
en el aula (por ejemplo, otros ámbitos en los que el profesor desarrolla otras 
tareas y que generan otro tipo de actividades son el seminario y las tutorías). En 
lo que sigue describiré los rasgos característicos de la evolución del esquema 
conceptual que está organizando las investigaciones realizadas en la 
Universidad de Sevilla por el Grupo de Investigación en Educación Matemática 
centradas en estudiar el conocimiento profesional del profesor de matemáticas 
(Llinares, 1996) y que nos ha conducido al análisis de su práctica. Esta evolución 
fue ocasionada al definir como un objetivo de nuestra agenda de investigación 
el análisis del “conocimiento profesional del profesor de matemáticas en acción”. La 
definición de este objetivo nos llevó a mirar el aula de matemáticas como un 
medio en el cual analizar algunos aspectos de la práctica profesional del 
profesor. En este sentido el propósito era caracterizar el papel desempeñado 
por el profesor de matemáticas en la constitución de unas determinadas 
prácticas matemáticas en el aula y se realizó a través de la identificación, 
desarrollo y uso de conceptos teóricos procedentes de diversas perspectivas. 
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Los primeros pasos en delimitar una determinada manera de 

mirar la práctica profesional del profesor 
 
 
Cuando vemos unas clases de matemáticas en las que un profesor de 

matemáticas está trabajando con sus alumnos con unos problemas matemáticos con 
el objeto de que los alumnos construyan una determinada comprensión de unas 
nociones matemáticas, la actividad que se percibe responde a unas tareas que 
caracterizan el trabajo de enseñar (y por tanto caen bajo la responsabilidad 
profesional del profesor). Hace algún tiempo Jackson (1975) identificó la fase 
preactiva, interactiva y postactiva para señalar distintos momentos en los que 
se desarrollan las actividades del profesor. Podemos considerar que estas fases 
forman un ‘bucle’ en el cual la reflexión-sobre-la-acción del profesor (Schön) 
determina sus juicios y toma de decisiones en la fase preactiva. De ahí que 
podamos centrarnos en las dos primeras fases identificándose dos grupos de 
tareas: 

a) en la fase de planificación y organización de las matemáticas a estudiar las 
tareas de profesor serían, el diseño, elección o modificación de los problemas 
que se proponen a los alumnos, determinar la organización del contenido y 
problemas durante el curso y en las lecciones particulares, determinar los 
problemas y cuestiones de evaluación, etc. Es decir, una manifestación de las 
relaciones entre el profesor y el currículum establecido (definido por los 
documentos de la administración, los libros de texto desde las Editoriales 
comerciales, materiales didácticos varios, etc) (Bronner, 1997). Desde la 
aproximación antropológica a lo didáctico desarrollada por Chevallard, se 
utiliza el término “relación personal a un objeto del saber” para describir estas 
manifestaciones en una determinada institución (relación institucional a un 
objeto del saber). 

Las tareas del profesor en esta fase están condicionadas por su 
reconstrucción subjetiva de las nociones matemáticas (currículum) como objetos 
de enseñanza-aprendizaje y de la definición de los objetivos de enseñanza 
(referencias personales e institucionales). Estos procesos de reconstrucción del 
contenido matemático realizados por el profesor vienen determinados por su 
experiencia previa (la historia del profesor) y por el contexto curricular en el 
que se encuentran. La relación entre el profesor y el contenido matemático del 
currículum, entendida en el contexto de la enseñanza secundaria, permite 
caracterizar los dominios experienciales del profesor a través del proceso 
mediante el cual el profesor dota de significado a los ‘objetos’ de la situación en 
la que deben actuar (por ejemplo, el concepto función como objeto de 
enseñanza-aprendizaje en el nivel de secundaria, García & Llinares (1999). 
Desde esta perspectiva analítica es posible explicitar una relación dialéctica 
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entre el profesor y la situación que permite al profesor dotar de significado a 
dicha situación en relación al nivel educativo (institución) en el que desarrolla 
su trabajo (Llinares, 1997). Por otra parte, los rasgos característicos de la forma 
en la que el profesor conoce las nociones matemáticas como objetos de 
enseñanza aprendizaje en un determinado nivel educativo pueden mostrar la 
aparición de ciertos dilemas y tensiones (Llinares, en prensa). 

b) en la fase de gestión del proceso de enseñanza aprendizaje (relación entre el 
problema propuesto y los estudiantes en el contexto aula) algunas de las tareas 
del profesor son especificas del contenido matemáticos y otros son de carácter 
general (Doyle, 1986). En relación a las primeras, las tareas del profesor están 
vinculadas a la gestión de la interacción entre los estudiantes y el conocimiento 
matemático que subyace al problema matemático propuesto (Perrin-Glorian, 
1999; Saraiva, 1996) y en la caracterización del discurso en el aula (Hache & 
Robert, 1997). Ejemplos de tareas a desarrollar por el profesor en esta fase serian 
la gestión de los distintos segmentos de enseñanza que constituyen la lección de 
matemáticas, la presentación de la información, la gestión del trabajo en grupo, 
interpretar y responder a las ideas de los estudiantes, la gestión de la discusión 
en gran grupo, la construcción y uso de representaciones instruccionales, la 
introducción de material didáctico o de entornos informáticos, la gestión de la 
construcción del nuevo conocimiento matemático desde la interacción profesor-
alumno-tarea, etc. 

Cuando intentamos comprender la práctica profesional del profesor de 
matemáticas en el aula un objetivo es identificar características de su gestión del 
proceso de enseñanza-aprendizaje e identificar aspectos de dicha gestión que 
puedan tener relevancia teórica debido a su capacidad explicativa. Con ello 
podremos describir y e intentar comprender la realidad del profesor en la 
enseñanza de las matemáticas (el papel del profesor en el diseño, organización 
y guía del proceso de enseñanza-aprendizaje). Nosotros inicialmente 
empezamos a analizar el conocimiento profesional del profesor de matemáticas 
desde una perspectiva cognitiva (Llinares, 1996) adoptando como hipótesis 
implícitas que el conocimiento del profesor podía llegar a determinar algunos 
aspectos de su gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje y viendo al 
profesor como un profesional reflexivo que construye su conocimiento a través 
de la reflexión sobre la acción, y por tanto se consideran no sólo acciones sino 
también las justificaciones dadas por el profesor. El foco de este punto de vista 
es la identificación del contenido de los diferentes dominios de conocimiento 
profesional del profesor y como se estructura. Por otra parte, cuando 
empezamos a mirar el conocimiento del profesor durante la enseñanza, los 
intentos por dar cuenta de lo que sucedía en el aula nos llevó a adoptar 
perspectivas socioculturales que nos están permitiendo estudiar las 
regularidades y la naturaleza de las interacciones que se generan durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y como dichas interacciones permiten 
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organizar el contenido matemático como una manera de dar cuenta de la 
gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje y del papel del profesor en la 
constitución de unas determinadas prácticas matemáticas en el aula. 

Desde el punto de vista cognitivo (psicológico) el análisis tiene como foco 
las creencias y conocimiento del profesor e intenta dar cuenta de la forma de 
conocer del profesor y de los procesos interpretativos a través de los cuales dota 
de significado a las situaciones en las que se encuentra y que le permiten dirigir 
su acción (García, 1997; García & Llinares, 1999; Llinares, 1997; in press). Por 
otra parte, desde el punto de vista sociocultural y en particular desde 
perspectivas interaccionistas, el aula se ve como una microcultura en la que los 
significados se generan a través de las actividades compartidas entre el profesor 
y los estudiantes en interacción ante una tarea matemática. Desde esta 
perspectiva intentamos dar cuenta de aspectos característicos en la gestión del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo la organización del contenido 
matemático en las acciones del profesor (Escudero & Sánchez, 1999a, Escudero 
& Sánchez, 1999b). En este contexto, los intentos del profesor por dotar de 
significado a sus interacciones con sus alumnos en el aula identificando la 
compleja relación entre su gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje y sus 
creencias al intentar dotar de sentido a las prácticas matemáticas desarrolladas 
en el aula — relación profesor-estudiante-tarea matemática — (Llinares, 1999). 
Pero además, no hay que olvidar, que este punto de vista también subraya la 
influencia de la participación de los individuos (profesores y estudiantes) en las 
prácticas matemáticas generadas en el aula identificando al profesor como 
miembro de dicha comunidad de práctica (Cobb & Yackel, 1995; Lave & 
Wegner, 1991; Wood, 1995). Es decir existe cierta relación entre aspectos de la 
práctica profesional del profesor y la manera en al que el profesor ayuda a definir 
una determinada práctica matemática en el aula. Algunas implicaciones de esta 
caracterización para el análisis de la práctica profesional del profesor y que 
estamos considerando en nuestras investigaciones se realizará en la siguiente 
sección. 
 

 
Ampliando la perspectiva: Comunidad de práctica profesional y 

comunidad de prácticas matemáticas 
 
 
Desde perspectivas socioculturales se enfatiza la relación entre el 

conocimiento y las situaciones en las que este conocimiento se usa y se 
adquiere. Estas perspectivas defienden la idea de que el contexto social y físico 
donde tienen lugar una actividad forma parte de la actividad y del aprendizaje 
producido (Brown, Collins & Duguid, 1989; Lave, 1991; Lave y Wegner, 1991). 
En particular Lave y Wegner (1991) adoptan una perspectiva antropológica 
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para conceptualizar la actividad y el aprendizaje utilizando la idea de 
“comunidad de práctica”. Estos autores indican que la participación en un 
sistema de actividad es lo que constituye una comunidad de práctica , indicando 

 
Una comunidad de práctica es un conjunto de relaciones entre las 

personas, la actividad y el mundo a lo largo del tiempo y de relaciones con 
otras comunidades de práctica tangenciales y que se solapan. Una 
comunidad de práctica es una condición intrínseca para la existencia de 
conocimiento, ya que proporciona el apoyo interpretativo necesario para 
dotar de sentido a su patrimonio. (p. 98) 

 
En este sentido, la “comunidad de práctica” define un grupo social en el 

que sus miembros comparten una determinada actividad (formas de hacer y 
comunicarse). Desde esta perspectiva los profesores de matemáticas en la 
enseñanza secundaria con la tarea de enseñar matemáticas a grupos de 
estudiantes pueden ser vistos formando una comunidad de práctica. Además la 
comunidad de práctica del profesor de matemáticas está relacionada con la 
comunidad de los matemáticos profesionales o de los profesores de otras 
disciplinas. Por lo cual existen diferentes lugares donde estudiar la práctica del 
profesor (entendida como un sistema de actividad) desde el aula, el seminario 
de matemáticas de un centro escolar o un programa o cursos de formación 
permanente. En cada uno de estos lugares existen manifestaciones distintas de 
la idea del profesor como perteneciente a una comunidad de práctica 
profesional. 

En el caso concreto de la gestión del profesor del proceso de enseñanza-
aprendizaje, esta viene articulada a través de la realización de unas tareas 
mediante el uso de unos instrumentos. En este sentido el termino “práctica 
profesional del profesor” indica todo lo que el profesor hace (diseñar tareas y 
organizar el contenido matemático en las lecciones, interactuar con sus alumnos 
y evaluarlos, etc) y también su comprensión de los instrumentos que utiliza y 
del propósito de su uso. En particular, las ‘prácticas matemáticas’ que se 
desarrollan en el aula vendrán caracterizadas por las interacciones entre el 
profesor, los alumnos y la tarea matemática a realizar mediados por los 
objetivos pretendidos. Vistas globalmente estas prácticas matemáticas van a 
definir las oportunidades de aprendizaje de los alumnos. Desde esta 
perspectiva las prácticas matemáticas generadas en el aula definirán una 
comunidad de práctica. Además, dichas prácticas se construyen de manera 
interactiva entre profesores, alumnos y los significados adscritos a la propia 
tarea (ej. el problema matemático que se debe resolver y los objetivos definidos 
por los propios alumnos ante la tarea de resolver el problema propuesto por el 
profesor). Una manera de analizar dichas prácticas matemáticas generadas en el 
aula es estudiar 



Comprendiendo la práctica del profesor de matemática 115 

 

 

 
� cómo el uso de unos instrumentos ayudan a caracterizar unas 

determinadas prácticas matemáticas en el aula (Lampert, 1989), 
� cómo se generan los patrones de conducta entre profesor y 

alumnos vinculados al contenido matemático (Escudero & 
Sánchez, 1999b), y cómo evolucionan a través de una 
determinada práctica, y 

� como se establecen normas socio-matemáticas y patrones 
temáticos que definen la práctica matemática en el aula (Voigt, 
1995). 

 
Desde esta perspectiva el aprendizaje y desarrollo profesional del 

profesor puede ser entendido como cambios en las maneras de participar en las 
prácticas matemáticas que se generan en el aula y su explicitación y 
comprensión por parte del profesor. Un forma de describir estos cambios en la 
manera de participar es identificando diferente usos en los instrumentos 
empleados (el lenguaje, y modos de representación - materiales físicos, 
diagramas, símbolos convencionales) (Llinares, 1997). En este trabajo vamos a 
usar como ejemplo el análisis del uso que un profesor hace de determinados 
instrumentos durante la constitución de las practicas matemáticas en el aula 
para ilustrar el empleo analítico de la noción de “transparencia” (Lave & 
Wegner, 1991) que hemos encontrado útil en nuestros intentos por comprender 
algunos aspectos de la práctica del profesor de matemáticas. 

 
 
Instrumentos y tecnología: El papel del profesor en la constitución 

de las prácticas matemáticas en el aula 
 
 
Los instrumentos desde la perspectiva de la comunidad de práctica son 

los medios a través de los cuales obtener un fin. Si nosotros pensamos en las 
prácticas matemáticas generadas en una clase de matemáticas en la que los 
estudiantes intentan resolver una tarea propuesta por el profesor, y el profesor 
intenta gestionar su proceso de aprendizaje para que los alumnos doten de 
significado a una determinada noción o procedimiento matemático, podemos 
considerar como instrumentos empleados por el profesor en su práctica, entre 
otros: el lenguaje hablado, modos de representación simbólica, las tareas-
problemas instruccionales y los materiales didácticos. 

Desde una perspectiva sociocultural los instrumentos utilizados y la 
manera en que se utilizan influyen el tipo de comprensión matemática y 
creencias de los estudiantes y los procesos a través de los que los generan (ej. la 
noción de “identidad” en Lave & Wegner, 1991). Como consecuencia, algunas 



116  Salvador  Llinares  

 

investigaciones han empezado a identificar aspectos del uso del profesor de los 
instrumentos como un medio para caracterizar las prácticas matemáticas 
generadas en el aula. Para el análisis del papel del profesor en la constitución de 
las prácticas matemáticas que se generan en el aula podemos preguntarnos 
¿cómo el profesor usa el lenguaje, los problemas, y diferentes modos de 
representación (sistemas simbólicos) entendidos como instrumentos en la 
práctica del profesor?. Ejemplos de estos estudios son los centrados en el uso 
del lenguaje (Adler, 1999; Davis, 1997) y los modos de representación (Lampert, 
1989). 

El análisis de la práctica profesional del profesor de matemáticas implica 
centrarnos no solo en el uso de los instrumentos por parte del profesor, sino 
también en como el profesor comprende el cómo usarlos y para qué proposito. Es 
decir, llegar a sistematizar los conocimientos y prácticas aplicables a la 
actividad (la tecnología3). En relación a esto Lave y Wegner señalan 

 
En general, los científicos sociales que estudian el aprendizaje tratan la 

tecnología como dada y no adoptan una perspectiva analítica sobre sus 
interrelaciones con otros aspectos de una comunidad de práctica. Llegar a 
ser un participante completo (full participant) seguramente incluye 
implicarse con las tecnologías de la práctica diaria, así como participar 
en las relaciones sociales, los procesos de producción y otras actividades de 
las comunidades de práctica (p. 101). 

 
Ver la práctica del profesor de matemáticas desde una perspectiva 

sociocultural implica dos cosas: (i) tener que identificar aquellos instrumentos 
que emplea el profesor en la realización de sus tareas (diseño de problemas, 
planificación y gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje); y (ii) caracterizar 
cómo el profesor los usa, es decir, su “implicación con la tecnología de la 
práctica diaria”, y cómo el uso de dichos instrumentos permiten definir la 
participación de profesores y estudiantes en las interacciones sociales y en la 
práctica generada. Además, para Lave y Wegner (1991) la comprensión que el 
profesor puede tener de su práctica desde su implicación con la tecnología 
empleada (instrumentos y forma de utilizarlos) puede ser extremadamente 
variada y condiciona su forma de participación en la comunidad, es decir la 
propia práctica. Así por ejemplo, aunque dos profesores empleen diferentes 
modos de representación en la enseñanza de las funciones, las características de 
su uso en el aula vendrán determinadas en parte por lo que piensa del papel 
que deben desempeñar en el aprendizaje de los diferentes aspectos del concepto 
matemático (García, 1997). Así, una manera de intentar comprender la práctica 
del profesor de matemáticas es analizar formas específicas de participación en 
las prácticas matemáticas constituidas interactivamente en el aula, 
centrándonos en dos aspectos: 
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� los problemas presentados a los estudiantes y los modos de 

representación — sistemas de símbolos — entendidos como los 
instrumentos de la práctica, y 

� cuál es el proposito y cómo usa los problemas y los modos de 
representación y; es decir la comprensión del significado de los 
instrumentos (la tecnología). 

 
Para realizar este análisis hay que mirar los instrumentos utilizados por 

el profesor (los problemas, los sistema de símbolos, etc), y la gestión que el 
profesor hace de la situación en la que pretende que los alumnos se involucren 
en la tarea (cómo usa las tareas y los sistemas de símbolos — modos de 
representación) que ayudan a constituir normas que rigen la actividad 
matemática en el aula (en la definición de una determinada práctica matemática 
en el aula), y el conocimiento del profesor del papel de los modos de 
representación — sistema de símbolos — y de las maneras de usarlos (la 
reflexión y la capacidad de hablar sobre su práctica. El análisis de estas 
dimensiones de la práctica profesional del profesor de matemáticas nos 
aportará información relativa a la manera en la que el profesor se identifica con 
una comunidad de práctica profesional. 

Intentaremos mostrar diferentes aspectos de esta relación entre los 
instrumentos y su uso a través de un ejemplo en la enseñanza del concepto 
función de Sara, una profesora de enseñanza secundaria. El objetivo de este 
ejemplo será identificar y caracterizar las prácticas matemáticas en el aula como 
consecuencia del uso de los instrumentos disponibles (puestos de manifiesto 
inicialmente a través del diseño de los problemas). En particular, el análisis de 
cómo el profesor usa el problema matemático propuesto (lo que enfatiza) 
permite centrar la atención en la manera en la que los instrumentos empleados 
(problemas y modos de representación) sean más o menos transparentes 
(relación visible-invisible) (Lave y Wegner, 1991). Es decir, es lo que permite a 
los alumnos usar los distintos modos de representación para comprender el 
objeto matemático que subyace, así como caracterizar diferencias cualitativas en 
la maneras de participar que los alumnos tienen en las prácticas matemáticas. 
Aplicamos la noción de transparencia al análisis del uso que el profesor hace de 
los sistemas de símbolos (modos de representación) como una manera de dar 
cuenta del papel del profesor en la constitución de una determinada práctica 
matemática en el aula. Por una parte, los modos de representación (por 
ejemplo, las gráficas) deben ser visibles para que los alumnos puedan 
utilizarlos. Por otra parte, el uso de las gráficas debe permitir que el alumno 
pueda llegar a comprender los significados de la noción matemática que es el 
objeto de la secuencia de enseñanza. Es decir, las gráficas deben llegar a ser 
invisibles para poder mirar a través de ellas. 
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Los objetivos del profesor: El significado de los instrumentos 
y el propósito de su uso 

 
 
Se pretende caracterizar la experiencia matemática de profesor y 

estudiantes a través de la manera en la que se usan los modos de 
representación. La hipótesis que subyace aquí es que los problemas diseñados 
por el profesor y los distintos modos de representación empleados son los 
instrumentos a través de los cuales definir diferentes prácticas que posibiliten 
un determinado aprendizaje de los alumnos (al participar en una determinada 
práctica lo que en resumen define una cultura del aula de matemáticas). 

En una entrevista con Sara sobre como organizaba el contenido 
matemático sobre funciones que debía enseñar y el tipo de tareas que había 
decidido presentar a sus alumnos (14-15 años), Sara nos indicó que la manera 
en la que había incorporado el modo de representación gráfico en las tareas 
(problemas) propuestas tenia como objetivo el que los estudiantes superasen 
aspectos de la imagen del concepto función vinculados a la expresión algebraica 
y a la manipulación de notación algebraica que llevaban en este nivel educativo. 
Esta percepción de Sara procede de su experiencia con alumnos de estas 
edades. Otra percepción de Sara sobre la comprensión que sus alumnos llevan a 
su clase sobre las funciones es la idea de que estos mayoritariamente conciben 
las funciones desde la perspectiva acción enfatizando una sucesión de 
operaciones aritméticas (dar valores a una letra, realizar operaciones, y 
producir otro número). Con este posicionamiento previo Sara plantea los 
problemas y el uso del modo gráfico en su clase con el proposito de desafiar 
estas concepciones de sus alumnos y facilitar la modificación y ampliación de su 
comprensión. Sara indicó al respecto,“(pretendo) que los alumnos tengan una 
visión distinta o vean las funciones de una forma distinta de como ellos están 
habituados a verla [pausa]. Normalmente han trabajado funciones a partir de la 
expresión algebraica, dando valores a las distintas variables y representando 
puntos en unos eje cartesianos... se trata un poco de romper estas ideas”. 

En otros momentos hemos realizado un análisis detallado de la 
comprensión de Sara de los diferentes modos de representación para el 
concepto función y hemos identificado los propósitos de su uso. Dicho análisis 
mostró la reconstrucción subjetiva que Sara realizó del concepto función como 
objeto de enseñanza-aprendizaje explicitando las relaciones institucionales 
entre Sara y el concepto función como contenido curricular de la enseñanza 
secundaria obligatoria (García & Llinares, 1999; Llinares, in press). Para nuestro 
objetivo aquí basta subrayar el hecho de que Sara hacia uso del modo de 
representación gráfico y la conexión con las situaciones y el modo algebraico 
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para que sus alumnos superaran una comprensión del concepto función que 
ella consideraba no del todo adecuado (superar algunos aspectos de la imagen 
del concepto función deficiente). Para Sara, los problemas y los diferentes 
modos de representación son instrumentos mediante los cuales ayudar a los 
alumnos a construir una determinada comprensión. Una característica de la 
comprensión de Sara del papel desempeñado por estos instrumentos fue su 
flexibilidad en el uso de diferentes modos de representación en la organización 
del contenido en la unidad didáctica (Llinares, en prensa). Esta característica 
apareció cuando Sara potenciaba las conexiones entre contextos geométricos y 
algebraicos como un medio para ayudar a sus alumnos a ampliar su 
comprensión del concepto función (por ejemplo, la idea de pendiente de una 
linea recta, que las gráficas no son solo dibujos, la idea de covariación a través 
de la noción de gradiente y la idea de “velocidad de crecimiento”, etc). En este 
sentido la flexibilidad del conocimiento, entendido como el uso consciente de 
las limitaciones, potencialidades y características de los vínculos entre 
diferentes modos de representación para obtener los objetivos de aprendizaje 
pretendidos, puede ser inferida desde su “agenda de enseñanza”, desde 
momentos específicos de su gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje y a 
través de su reflexión sobre la acción. La descripción de dos viñetas extraídas de 
una de las lecciones de Sara nos permitirá ilustrar las características del uso de 
los instrumentos. 

 
 

Instrumentos: El problema y los sistemas de símbolos 
 
En una de sus clases, Sara planteo la siguiente tarea de manera verbal a 

los alumnos y dibujando tres recipientes en la pizarra. 
 

En la pizarra hay dibujados tres recipientes de forma cilíndrica de la misma altura pero 
con anchos diferentes. Sara formula las siguientes cuestiones mientras los alumnos 
están sentados en grupos:                                                                                                                                                                                                                                       

-Dibujar las gráficas para la relación nº de vasos de agua- altura del agua en 
el recipiente. 
- Encontrar la fórmula para esa relación. 

 
Sara al referirse a esta tarea indicó “se trata de la actividad típica de las 

botellas... ver cómo relacionar el volumen con la altura. La cantidad de liquido 
que se le echa , con la altura que alcanza en la botella depende de la forma que 
tenga. Aquí es donde podemos introducir... ver cómo los gradientes... varían”. 

El problema constituye un contexto en el cual Sara pretende que los 
alumnos doten de significado a la noción de pendiente de una recta (gradiente, 
velocidad de crecimiento). Los diferentes sistemas de símbolos (situación, 
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gráfica y formula) están concebidos como instrumentos para construir el 
significado de la noción de pendiente (velocidad de cambio). El que la tarea 
pida el dibujo de tres gráficas vinculadas a la misma situación variando solo la 
anchura del recipiente permite construir un contexto en el que poder hablar del 
significado de pendiente de una recta (‘velocidad de cambio’) como una 
característica del comportamiento global de una gráfica. En segundo lugar el 
contexto empírico permite pensar en una aproximación inductiva y de 
generalización primero sin valores numéricos y sin fórmulas y luego desde 
casos particulares de parejas de datos e identificación de una regla (fórmula). 
En este problema este proceso de generalización tiene una doble dimensión. Por 
una parte considerando una misma vasija y la regla que describe la relación 
entre el nº de vasos con la altura conseguida en la vasija (por ejemplo y=2x) 
indicado por Sara al decir “ver cómo relacionar el volumen con la altura”. Por 
otra parte, el uso de tres vasijas con las misma características exceptuando la 
anchura de la base permite presentar un contexto de generalización para la 
noción de recta como modelo funcional general que describe este tipo de 
situaciones (ej. y=ax) según indicó Sara “la cantidad de liquido que se le echa, 
con la altura que alcanza en la botella depende de la forma que tenga. Aquí es 
donde podemos introducir... ver cómo los gradientes... varían”. Este doble 
proceso de generalización, implícito en la comprensión de Sara de la tarea 
propuesta, se apoya en el uso de la “x” como variable desde un conjunto de 
datos, y en la noción de “a” como parámetro para describir una familia de 
relaciones funcionales. Sara considera que el modo de representación gráfico es 
el instrumento previsto para gestionar esta doble generalización al establecer la 
tarea (“Dibujar gráficas para la relación nº de vasos de agua-altura del agua en 
el recipiente”). 

 
 

El uso de los problemas y los modos de representación como 
instrumentos en la enseñanza de las matemáticas: 

La definición interactiva de una práctica matemática 
 
 
La descripción de dos viñetas extraídas de una de las lecciones de Sara 

nos permitirá mostrar aspectos en los que los problemas matemáticos 
propuestos a los alumnos se constituyen como tales a través de una 
determinada actividad en el aula y la “transparencia” de los instrumentos en 
relación al concepto matemático objeto de la actividad. Es decir, usaremos la 
noción de transparencia para analizar el uso de Sara del problema y de las 
gráficas como instrumentos para que los alumnos construyan una determinada 
comprensión de la idea de pendiente (velocidad de crecimiento) de las 
funciones (Lave & Wegner, 1991). El uso de la dualidad visible-invisible del 
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sistema de símbolos por parte del profesor y los alumnos en una determinada 
práctica generada en el aula ayuda a caracterizar la constitución de una 
comunidad de práctica matemática ya que la transparencia de cualquier 
instrumento hay que verla vinculada a las características de la práctica y 
organización social en que se da la actividad. Así la transparencia de los 
instrumentos empleados se alcanza mediante formas específicas de 
participación en las que la tecnología desempeña una función mediadora. En la 
situación que estamos utilizando como ejemplo, el problema y los modos de 
representación (la situación y las gráficas) se pretende que desempeñen esa 
función mediadora en la generación del significado para la noción de pendiente 
(gradiente, velocidad de crecimiento en las palabras de Sara). 

El análisis pretende ilustrar cómo el problema (la tarea) se “constituye” 
como tal problema a través de la actividad en el aula (interacción entre Sara y 
sus alumnos con motivo de la resolución de la tarea). Se asume que el 
significado y la relevancia de la tarea para el aprendizaje de los conceptos 
matemáticos que estructuran la tarea vendrá definido por las “prácticas 
matemáticas” y las formas de participar de los estudiantes y el profesor en 
dichas prácticas. Es decir, el análisis intenta describir la actividad individual (de 
los alumnos y del profesor) como actos de participación en un sistema de 
prácticas. Para ello nos centraremos en el uso de los modos de representación 
(situación, gráfica, y algebraico) de la clase como un colectivo. En particular 
centraremos la atención en (i) la manera en la que Sara intenta hacer “invisible” 
el modo gráfico haciendo que los estudiantes miren a través de la gráfica para 
mostrar el significado de pendiente de la recta (velocidad de crecimiento), y (ii) 
los intentos de Sara de mostrar las características sintácticas del uso de las 
gráficas (convenciones en la representación de la “x” y la ”y”; significado de un 
punto de la gráfica como un par (x,y); que los valores de x crecen de izquierda a 
derecha, etc).En este sentido, los actos de razonamiento que se infieren se 
entienden como actos de participación en la práctica definida en esta lección 
(práctica matemática local). Las dos viñetas siguientes muestran rasgos 
característicos de estas prácticas matemáticas construidas interactivamente 
entre Sara y sus alumnos en el que se puede inferir el uso del modo gráfico 
(viñeta 1) y el modo algebraico (viñeta 2) como instrumentos para construir el 
significado de la noción de pendiente de una función lineal (velocidad de 
cambio de la altura). 
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Viñeta 1 
 
La viñeta se inicia estando los alumnos trabajando en grupo la tarea de 

las vasijas y Sara yendo de grupo en grupo. Después de unos momentos 
iniciales, Sara se encuentra ante un grupo en el que los alumnos tienen dibujada 
una linea recta en unos ejes. Sara indica a los alumnos que pueden dibujar el 
resto de las gráficas en los mismos ejes. En la interacción Sara intenta en primer 
lugar establecer el significado de los puntos en la recta a través de preguntas 
puntuales (uno de los significados asociados a la noción de función lineal). Para 
ello, Sara pide a sus alumnos que justifiquen y expliquen sus respuestas, como 
consecuencia un alumno dice que la gráfica está en función de la forma de la 
vasija. En segundo lugar, Sara se centra en la búsqueda inductiva de la regla 
pensando desde las gráficas. En este sentido Sara usa las gráficas como el medio 
para hacer visible a sus alumnos el significado de la noción de gradiente 
(pendiente de una recta) (velocidad de cambio de la altura del liquido). 

 
Sara: ¿Porqué son rectas? 
A: ...[porque] no tienen ninguna forma (refiriéndose a las vasijas) 
Sara: ¿qué estamos relacionando en los ejes? 
A:(varios). La altura y el volumen 
Sara: (señalando un punto en una gráfica dibujada por un alumno) 

¿éste punto qué significa? 
A: Por ejemplo, tres vasos tendría esta altura. 
Sara: (repite con otros puntos en la recta (gráfica) 
A: ... que hemos metido 1 vaso y tiene medio cm de altura 
Sara: ¿Y el 2º vaso? 
A: 1 cm. 
Sara: ¿Y 3 vasos? 
A: 1 cm y medio 
Sara: ¿Y 20 vasos? 
A: 10 cm. 
Sara: ¿Por qué? 
A(3): ...porque al meter 20 vasos... cada vaso es medio cm. 
Sara: ¿Y esto se produciría en una vasija que no tuviera esta forma? 

(dibuja una vasija con bordes curvos) 
A(1): No. 
A(2): No, porque si hechas un vaso, por aquí (señalando la parte 

estrecha) tienen menos volumen... (y señalando el otro el 
alumno indica que siempre va subiendo lo mismo) 

Sara: (sigue con la comparación de la gráfica y la forma de la vasija, 
señalando el dibujo de una vasija de bordes rectos, pero más 
estrecha) ¿subiría lo mismo? 



Comprendiendo la práctica del profesor de matemática 123 

 

 

A(2): No, subiría más. 
Sara: ¿Podéis encontrar alguna relación en la gráfica entre el número 

de vasos que metemos y la altura? Pensad esto. 
 
Sara deja planteada la cuestión de la generalización antes de 
cambiar de grupo. 
 
La primera cuestión planteada por Sara va dirigida al significado global 

de la relación vista en el contexto gráfico. La recta, como gráfica de la relación, 
se ve por los alumnos como una consecuencia de la naturaleza de la relación 
funcional que subyace en la situación planteada (vasijas de forma cilíndrica). La 
gráfica de la relación, una recta, y la posibilidad de mostrar varias relaciones 
lineales vinculadas a la misma situación pero variando la anchura de las vasijas, 
es utilizada por Sara en este intercambio como un instrumento para mostrar el 
significado de la pendiente de la recta (el significado geométrico de “a” en la 
expresión y=ax). La intervención del alumno en la linea 6, como respuesta a la 
cuestión planteada por Sara nos indica que los alumnos han utilizado supuestos 
concretos para pensar “numéricamente” el significado de pendiente. La 
intervención de Sara en la linea 15 intenta hacer que los alumnos expliciten 
verbalmente la relación numérica que han supuesto en la situación que están 
describiendo. En esta situación la gráfica ha permitido mostrar la linealidad 
global de la relación (haciendola visible), y ha sido utilizada para inducir una 
relación numérica (con lo que la gráfica se hace invisible com medio de 
interacción). 

El uso por parte de los alumnos de una primera relación entre el nº de 
vasos y la altura del liquido en una vasija particular (primera de las 
generalizaciones pretendidas (ej. y =1/2 x), permite a Sara plantear con la 
cuestión de la linea 17 el inicio de la segunda generalización (la del significado 
del parámetro “a” en la expresión general y=ax) apoyada sobre la noción de 
linealidad. Las cuestiones planteadas en las lineas 23 y 25 introducen la 
comparación entre la gráfica y la forma de la vasija. Lo que importa aquí 
subrayar es que esta segunda generalización se hace utilizando el modo gráfico 
como instrumento a través del cual gestionar el proceso de construcción de la 
comprensión de la expresión y=ax por parte de los estudiantes centrando la 
atención en la velocidad de crecimiento de la altura del liquido. 

Finalmente, la intervención de Sara en las lineas 23 y 25 puede ser 
entendida como el significado instrumental que tiene las gráficas en estos 
momentos para el objetivo instruccional de Sara intentando introducir la gráfica 
en la interacción presentándola como un instrumento para resolver la cuestión 
plantada. Por otra parte, la intervención de los alumnos pueden ser entendidas 
como que están utilizando el modo gráfico como un medio para poder hablar 
de otra cosa “la velocidad de crecimiento”, es decir la noción de pendiente de 
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una recta. En este sentido en el que podemos considerar que en esta interacción 
el modo gráfico es transparente para el objetivo instruccional del profesor de 
construir el significado de la pendiente de una recta. De esta manera podemos 
entender que el modo de representación gráfico desempeña una función 
mediadora entre la noción matemática (pendiente de una función lineal) y los 
dominios familiares a los alumnos (la situación de llenado de vasijas). 

 
 

Viñeta 2 
 
En un nuevo grupo, un alumno comenta su gráfica haciendo énfasis en la 

relación (que el llama "proporción") entre el nº de vasos y la altura. Este alumno 
tiene dibujadas las tres gráficas en los mismos ejes, lo que le permite ver la 
diferencia de la pendiente, en el dibujo (siendo visibles gráficamente la 
variación en la velocidad de cambio de la altura). El contenido de la interacción 
está centrado en buscar la relación entre nº de vasos y altura que constituye la 
primera generalización propuesta. 

 
Sara: ¿Seriamos capaces de encontrar esta "proporción"? 
A: La altura está en "proporción" a los vasos que echamos. 
Sara: ¿Cuál es esta "proporción"? Mirad vuestras gráficas. ¿Hay 

alguna "proporción" en la 1º botella entre el nº de vasos y la 
altura? ¿Qué relación hay entre la altura y el volumen. ¿Tú 
no estas de acuerdo en que haya una proporción? 

A(2): Creo que no. 
Sara: ¿Cómo crees que funciona esto? 
A(2): Se va llenando todas por igual. 
Sara: Describe la 1º gráfica. 
A(2): Un vaso, un cm; dos vasos y un poquito, dos cm y un poquito  
(leyendo la gráfica en el papel cuadriculado de su cuaderno), y así... 
Sara: sigue... 
A(2): ... 
Sara: ¿y la segunda? 
... 
A(2): Necesitas muchos más vasos para llegar a la misma altura 

porque es más ancha 
Sara: Mira la gráfica. Un vaso ¿cuanto sube? 
A(2): Un vaso, 1 cm 
Sara: ¿dónde un vaso produce mayor altura de agua? 
A(2): En la 1º. 
Sara: Ángel, ¿Estas pensando en lo que habías dicho de la 

proporción? (señalando y hablando sobre una gráfica 
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dibujada en el cuaderno de un nuevo alumno) Aquí, un vaso 
de agua cuanto sube?... ¿Hay alguna "proporción"? 
(Señalando un punto en la gráfica). ¿6 vasos cuanto suben? 

A: 4 cm 
Sara: ¿Hay alguna “proporción”? ¿Podríamos averiguar en cada 

botella sin mirar la gráfica? Relacionar la altura con el nº de 
vasos. 

A: un vaso produce una altura de 2 cm. 
Sara: Escribe cómo está relacionada el nº de vasos con la altura en cada 

botella. 
 
Las indicaciones de Sara en las lineas 3, 10 y 18 pueden ser interpretadas, 

desde el punto de vista de la transparencia de los instrumentos, como intentos 
de Sara de utilizar el modo gráfico y los ejemplos numéricos construidos por los 
alumnos para subrayar “lo que dice” la gráfica. Es decir poder construir el 
significado del concepto matemático (la idea de pendiente) desde la descripción 
de la diferentes situaciones a partir de las gráficas dibujadas. La cuestión 
planteada por Sara en la linea 20 va dirigida a hacer “visible” la diferencia en la 
velocidad de cambio. La necesidad de hacer “transparente” el instrumento 
empleado, en este caso la gráfica, se pone de manifiesto con la indicación de 
Sara en la linea 27 “... sin mirar la gráfica”. La traducción a la formula es una 
indicación de la transparencia de la gráfica para los alumnos (línea 30). Los 
comentarios de Sara en la linea 15 “¿y la segunda?” refiriéndose a la relación nº 
de vasos - altura en al 2º vasija, pone de manifiesto su uso del problema (la 
tarea presentada tenia tres vasijas de anchos diferentes) para que los 
estudiantes puedan mirar las funciones de dos maneras distintas: el valor de 
una función, y la velocidad de cambio de este valor. 

Los comentarios anteriores están realizados desde la perspectiva del 
profesor. Sin embargo hay que mantener en mente la idea de que los 
significados en el aula se construyen de manera interactiva entre el profesor y 
los estudiantes. En ese sentido, la interacción de Sara con el alumno de este 
grupo es un ejemplo de la manera en la que presumiblemente se este 
construyendo el significado para la relación funcional en esta situación y para el 
significado de “velocidad de cambio”. Nuestro énfasis en el papel del profesor 
simplemente intenta mostrar de que manera las intervenciones de Sara están 
intentando hacer transparente las gráficas, la situación y la fórmula para el 
concepto de pendiente en una función lineal y de la manera en la que el 
profesor estaba haciendo uso de los instrumentos. En relación a esta última 
reflexión, Lave y Wegner (1991) indican que “el término transparencia cuando 
se aplica a la tecnología se refiere a la manera en que el uso del instrumento y la 
comprensión de su significado interactuan para definir un proceso de 
aprendizaje” (p. 102-103). En este sentido, las intervenciones de Sara pueden ser 
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vistas intentando hacer visible la mediación de los instrumentos empleados 
(modo de representación) para que los alumnos se centren en la noción de 
pendiente de una recta. En cierta medida las características de estas 
interacciones de Sara vienen justificadas por su conocimiento de las 
concepciones de sus alumnos sobre el concepto función y en particular la 
vinculación que se da entre cierta comprensión de los alumnos y el tipo de tarea 
y modo de representación utilizado. 

 
 

La delimitación de un esquema conceptual para el análisis de la 
práctica del profesor de matemáticas: Complementariedad de 

perspectivas cognitivas y socioculturales 
 
 
El interés por saber más sobre la relación entre la cognición del profesor 

y las prácticas generadas en el aula (Leinhardt & Smith, 1985) destacó la 
importancia de la relación entre el conocimiento del profesor del contenido que 
debe enseñar y las características de la enseñanza (Brophy, 1991). Sin embargo 
recientemente se ha puesto de manifiesto la necesidad de ampliar las maneras 
de mirar y conceptualizar la práctica del profesor de matemáticas (Simon & 
Tzur, 1999). En este contexto, el esquema conceptual para el análisis de la 
práctica del profesor de matemáticas generado en nuestro grupo de 
investigación en la Universidad de Sevilla complementa una perspectiva 
cognitiva con una perspectiva sociocultural. Esta complementariedad pensamos 
que nos permite organizar los resultados que estamos obteniendo en las 
diferentes investigaciones realizadas permitiéndonos una mejor comprensión 
de la práctica del profesor de matemáticas. 

Al intentar comprender la práctica del profesor de matemáticas 
utilizando como medio de análisis el aula nos encontramos ante dos momentos 
en los que identificar tareas del profesor: la planificación y organización del 
contenido y la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje. En la primera fase 
de nuestra investigación, tomamos como unidad de análisis la relación entre el 
profesor y el conocimiento matemático adoptando un punto de vista cognitivo. 
En la segunda fase tomamos como unidad de análisis la gestión del proceso de 
enseñanza-aprendizaje lo que nos ha llevado a caracterizar lo que se entendía 
por práctica adoptando un punto de vista sociocultural de manera amplia 
(donde integramos una mirada a la interacción desde el interaccionismo 
simbólico e intentamos ver que repercusiones tiene una concepción de la 
práctica desde la antropología). En los cuadros siguientes (cuadro 1 y 2) están 
reflejadas las cuestiones de investigación que hemos estado abordando y los 
supuestos teóricos sobre los que se apoyan, lo que nos permitirá a continuación 
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(cuadro 3) delimitar el esquema conceptual para el análisis de la práctica del 
profesor de matemáticas que hemos empezado a concretar. 

 
 

Cuadro 1 - Foco de las cuestiones de investigación, supuestos, 
nociones teóricas y referencias contextuales en la relación 

profesor contendido matemático a enseñar 
 

 
Relación profesor - contenido matemático a enseñar 

(nociones matemáticas como objetos de enseñanza-aprendizaje en un nivel educativo) 
 

 
foco 

 
supuestos 

 
nociones teóricas y 

referencias contextuales 
 
* contenido y estructura del 
conocimiento del profesor 
que fundamenta sus 
decisiones en situaciones de 
enseñanza de nociones 
matemáticas. (García, 1997) 
* procesos a través de los 
cuales el profesor “dota de 
significado” a sus dominios 
de experiencia y resultados - 
las nociones matemáticas 
como objetos de enseñanza-
aprendizaje - (García & 
Llinares, 1999; Llinares, 
1997) 

 
i) el mundo es real pero los 
individuos varían su 
percepción de él, 
ii) una concepción del 
mundo real de un individuo 
tiene integridad para ese 
individuo, 
iii) los profesores usan 
teorías pre-existentes 
personales para explicar y 
planear su enseñanza, 
iv) los profesores prueban 
sus teorías para ver si son 
provechosas y modificarlas a 
la luz de esas pruebas (Pope, 
1993) 
 

 
- dominio experiencial 
- aspectos característicos y 
procesos interpretativos 
- integración cognitiva 
- reflexión-sobre-la-acción 
- reconstrucción subjetiva de 
las nociones matemáticas 
como objetos de enseñanza-
aprendizaje 
- enseñanza como diseño 
-procesos interpretativos 
- Reforma y enseñanza de las 
matemáticas: procesos de 
transición de los profesores 

 
* relaciones entre el 
conocimiento del profesor de 
la forma en que los alumnos 
llegan a comprender los 
conceptos matemáticos y la 
generación de dilemas de 
enseñanza (Llinares, en 
prensa) 

 
el conocimiento del 
profesor se genera en 
contextos profesionales y 
está relacionado al contenido 
a enseñar, centrado en los 
aprendices, de naturaleza 
situada y con aspectos 
procedimentales (Bromme & 
Tilleman, 1995) (...y 
estructurado por la 
experiencia práctica en sus 
propias clases (Bromme, 
1994; p. 81) 
 

 
- dominios de conocimiento: 
conocimiento del profesor 
del contenido a enseñar, 
conocimiento del profesor de 
los estudiantes como 
aprendices. 
- concepciones  
- dilemas/ tensiones desde la 
perspectiva adoptada hacia 
las nociones matemáticas 
- agenda de enseñanza 
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Cuadro 2 - Foco de las cuestiones de investigación, supuestos, nociones teóricas 
y referencias contextuales en el análisis de la interacción en el aula 

 

Profesor y práctica social: gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje 
(Interacción en el aula)  

foco supuestos nociones teóricas y 
referencias contextuales 

 
* relación entre las  
características de los 
problemas (tareas 
instruccionales), la 
interacción en el aula 
(problema- profesor-alumno) 
y las reflexiones del profesor 
(Llinares, 1999) 

 
* el conocimiento del 
profesor se genera en 
contextos profesionales y 
está relacionado al 
contenido a enseñar, 
centrado en los aprendices, 
de naturaleza situada y con 
aspectos procedimentales 
(Bromme & Tilleman, 1995) 
(...y estructurado por la 
experiencia práctica en sus 
propias clases (Bromme, 
1994; p. 81) 

 
- relación entre creencias y 
práctica  
- reflexión-sobre-la-acción 
- dilemas de enseñanza 
-colaboración profesor-
investigadores 
- Reforma y enseñanza de las 
matemáticas: procesos de 
transición del profesor 
 

 
* relación entre conocimiento 
profesional y práctica: 
gestión del profesor de 
contenido. Relación entre la 
estructura de la lección y las 
maneras de comprender el 
contenido matemático del 
profesor (Escudero & 
Sánchez, 1999-a) 
* descripción y 
caracterización de segmentos 
de la lección, la relación entre 
las acciones y las 
justificaciones del profesor y 
la organización del contenido 
matemático en la estructura 
de la lección (Escudero & 
Sánchez, 1999-b) 

* el aula se ve como una 
microcultura en la que los 
significados se generan a 
través de las actividades 
compartidas entre el 
profesor y los estudiantes en 
interacción ante una tarea 
matemática 
* la práctica del profesor se 
ve como el conjunto de 
actividades que genera 
cuando realiza las tareas 
que definen la enseñanza de 
las matemáticas. 
(entendido como todo lo 
que el profesor hace - 
diseñar tareas y organizar el 
contenido, interactuar con 
los alumnos, etc- y también 
lo que piensa sobre los 
instrumentos -comprensión 
y propósito de uso) 

 
- estructura de la lección 
(segmentos) 
- dominios de conocimiento 
- integración cognitiva de 
diferentes dominios de 
conocimiento 
- regularidades: patrones 
temáticos 
- organización del contenido 
matemático en la estructura 
de la lección  

 
* Características del uso del 
profesor de determinados 
instrumentos (modos de 
representación y problemas 
matemáticos) durante la 
constitución de las prácticas 
matemáticas en el aula 
 

  
- comunidad de práctica y 
prácticas matemáticas 
- instrumentos y tecnología 
- “transparencia” 
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Cuadro 3 - Esquema conceptual generado para comprender la 
práctica del profesor de matemáticas 

 
Perspectiva Sociocultural 

Gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje 
Interacción en el aula 

 
* relación conocimiento/creencias-práctica 
* estructura de la lección 
* organización del contenido matemático en la enseñanza 
* regularidades vinculadas a la generación 
del significado 
* comunidad de práctica 
* instrumentos y tecnología 
* “transparencia” 
 

Perspectiva Cognitiva 
Relación profesor-contenido 

 
* dominios de conocimiento 
* concepciones 
* integración cognitiva 
* dotar de significado (procesos interpretativos) 
* dominio experiencial 
*reconstrucción personal de los conceptosmatemáticos como 
objetos de E-A 
* dilemas 
* agenda de enseñanza 
 
Contexto: - Reforma y enseñanza de las matemáticas: 
Procesos de transición del profesor 
- Colaboración profesor-investigadores 

 
 

El cuadro 3 que describe el esquema conceptual intenta poner de 
manifiesto las relaciones implícitas entre las investigaciones centradas en la 
práctica del profesor en el contexto aula y las descripciones de la formas de 
conocer el profesor del contenido que debe enseñar. En este sentido, la 
complementariedad entre las perspectivas cognitivas y sociocultural nos ha 
permitido relacionar de manera dialéctica el análisis de gestión del profesor del 
proceso de enseñanza-aprendizaje (ej. la interacción en el aula entre profesor-
alumno-tarea) con el conocimiento del profesor. Esta relación se ha querido 
poner de manifiesto en el esquema al dibujar los recuadros que recogen los 
diferentes nociones teóricas en cada perspectiva. Por otra parte, la 
complementariedad de estas perspectivas no se da en un vacío contextual en 
relación al momento en el que se hace la investigación , ni desde el papel que 
desempeñan los profesores de matemáticas que han colaborado y están 
colaborando en el desarrollo de estas investigaciones. De ahí que señalemos 
como referencias el contexto de reforma en el que se encuentra la enseñanza de 
las matemáticas y lo que esto conlleva en relación a los procesos de transición 
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(cambio) en los que están inmersos los profesores. Esta primera referencia 
obliga a explicitar la relación colaborativa entre profesor e investigadores que 
ha permitido realizar este tipo de investigación. 
 

Notas 
 

1 Investigación apoyada por la DGCYT del Ministerio de Educación y Ciencia (Madrid), a través 
del proyecto PS94-0099. 
2 El Grupo de Investigación en Educación Matemática de la Universidad de Sevilla, España 
(GIEM-US) está formado por I. Escudero, M. García, S. Llinares, C. Medina y V. Sánchez. 
3 Tecnología  - Del griego technología, de thécne, arte, y logos, tratado. Sistematización de los 
conocimientos y práctica aplicables a cualquier actividad. 
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Notas 
                                                 
1 Investigación apoyada por la DGCYT del Ministerio de Educación y Ciencia (Madrid), a través 
del proyecto PS94-0099 
2El Grupo de Investigación en Educación Matemática de la Universidad de Sevilla, España 
(GIEM-US) está formado por I. Escudero, M. García, S. Llinares, C. Medina  y V. Sánchez. 
3 Tecnología. (Del griego technología, de thécne, arte, y logos, tratado). F. Sistematización de los 
conocimientos y práctica aplicables a cualquier actividad. 
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Nello studio della competenza professionale dell'insegnante di 

matematica, Llinares si sofferma su due punti di osservazione della pratica: un 
aspetto "a monte" sulla relazione tra l´insegnante e il contenuto matematico da 
insegnare, ed un secondo aspetto relativo alla gestione didattica del contenuto, 
in particolare tramite l´uso di strumenti (in senso lato). Sono da considerare 
strumenti: il linguaggio, I metodi di rappresentazione, I materiali fisici, I 
diagrammi, I simboli convenzionali… ma anche, come in altri lavori, la 
discussione in classe. 

Nel lavore presentato da Llinares il rapporto tra l´insegnate e il 
contenuto matematico compare come ipotesi di lavoro futuro e soggiacente, ma 
non è utilizzato ai fini dell'analisi della gestione, da parte dell'insegnante, delle 
situazioni in aula descritte. Rimane a livello di ipotesi implicita il collegamento 
tra i due punti, cioè il fatto che "la conoscenza dell'insegnante porti a 
determinare alcuni aspetti della sua pratica…". 

Si tratta di un argomento non facile, che, personalmente, ritengo vada 
ulteriormente approfondito. Infatti, da un lato non sempre è possibile una 
distinzione tra "conoscenza del contenuto matematico" e "filosofia (concezione) 
della matematica" da parte dell'insegnante; dall'altro gli studi sul rapporto tra 
questi due dati e l'efficacia dell'insegnamento in classe portano talvolta a 
risultati contraddittori (cfr. Bromme), o anche ingenui. Tuttavia, ritengo che al 
momento in cui l'insegnante, come nel caso esposto, dichiara i propri obiettivi, 
sia sensato tentare un collegamento con la sua visione matematica. 

In generale, il rischio che vedo nel concentrare l'attenzione sulla gestione 
in classe, a scapito della relazione con il contenuto (non solo dell'insegnante), è 
di uniformarsi allo stile di analisi e ricerca in situazioni in cui il rapporto con il 
contenuto matematico è meno importante rispetto a quello socio-culturale. 
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Questa è quasi la norma per la scuola dell'obbligo, in cui gli insegnanti, anche se 
meno preparati matematicamente, riescono ad attivare, come suppongono 
Leinhard e Smith (1985), una sorta di compensazione tra mancanza di 
conoscenza matematica e competenza sull'organizzazione dell'insegnamento in 
classe (entro certi limiti). Vedo in particolare il problema quando si parla di 
gestione della costruzione della nuova conoscenza matematica nell'ambito 
dell'interazione insegnante-alunno-problematica affrontata, e in generale 
quando se ne parla in soli termini di interazione in classe. La situazione a livello 
di Scuola superiore dovrebbe essere diversa. Come dicono Hache e Aline Robert 
(1997): 

 
On peut considérer que l'outillage cognitif de base de ces élèves, 

de 15-16 ans, est à peu près construit (p. ex. Piaget). Ces élèves savent 
déja des mathématiques, sur lesquelles il ne peut être question de 
revenir, sur lesquelles on s'appuie. Les problèmes de chahut et de 
discipline s'atténuent, il est plus strictement question de 
mathematiques pendant les cours. Enfin ces mathématiques 
commencent à ressembler à celles du mathématicien, en particulier le 
recours aux démonstrations et à un certain formalisme font 
banalement partie des activités attendues. 

 
In questo senso uno degli elementi che mi manca nell'elenco degli 

strumenti, nell'ambito della gestione in classe, è il silenzio. Il silenzio visto come 
momento di lavoro individuale - ma in classe - significa ritenere che l'alunno 
possa creare da sé, dalle premesse note, nuova conoscenza matematica. Il 
silenzio, in classe, può anche essere riflessione su quanto detto dall'insegnante 
(o da altri): un momento in cui il sapere condiviso (o ufficiale) diventa 
conoscenza personale. C'è di più: al momento in cui l'alunno è entrato nel 
problema da risolvere e fa una domanda all'insegnante che gli indichi se è su 
una strada giusta, si crea un contatto "matematico" molto proficuo fra 
insegnante e allievo, che va al di là del linguaggio. 

Il discorso si può inquadrare in una particolare visione della matematica 
dell'insegnante, come materia che si scopre o si costruisce, e non solo come un 
linguaggio e insieme di regole "da insegnare" o da "estrarre" collettivamente, 
ovvero come un sistema logico che esiste indipendentemente dalla sua 
acquisizione (attenzione: la seconda visione non ha un'accezione 
necessariamente negativa, mentre la prima è raramente presente negli 
insegnanti, se non altro perché non rientra nella loro esperienza). 
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Vorrei portare anch'io un esempio di "osservazione tardiva" del 
comportamento in classe di un'insegnante: 

Ho lavorato subito dopo la laurea con una insegnante molto 
nota, almeno nell'ambiente romano, Lina Mancini Proia. Inizialmente 
vi era in me una certa curiosità di vedere come facesse lezione. Mi 
aspettavo lezioni vivaci e piene di materiale su cui operare, come 
erano quelle di Emma Castelnuovo nelle scuole medie. 

Nulla di tutto questo. La Mancini entrava in classe e spiegava 
rapidamente la sua lezione alla lavagna, in una decina di minuti. Poi 
assegnava problemi ed esercizi, o schede di lavoro, che gli alunni 
dovevano svolgere in classe. Gli alunni lavoravano da soli o in 
coppia; i più bravi erano, in base a quella breve spiegazione iniziale, 
in grado da soli di ricostruire l'argomento e risolvere i problemi, gli 
altri si alternavano alla scrivania della Mancini, la quale dava 
spiegazioni sempre brevi, solo per far tornare gli alunni in 
"carreggiata". 

 
Non mi ero inizialmente resa conto che la parte essenziale della lezione 

era questa. Ricordo molto bene uno dei miei primi "errori didattici": rimasta in 
aula sola con gli studenti, alla terza domanda decisi che era bene rispiegare con 
chiarezza il contenuto della lezione. Impiegai quasi mezz'ora, e non rimase 
tempo per il lavoro individuale… 

Non voglio presentare quello della Mancini come il modello di 
insegnamento; voglio però sottolineare l'importanza di quella parte di lezione 
che si svolge quasi in silenzio, e in cui è minimo il ricorso al linguaggio e alla 
rappresentazione, sia nei loro aspetti positivi di illustrazione e "illuminazione", 
sia nei loro aspetti negativi di ambiguità e soggettività. Secondo B. Davis (1997) 
"la caratteristica distintiva importante tra l'insegnamento convenzionale e 
l'insegnamento ispirato al costruttivismo non va tanto cercata nel modo in cui 
l'insegnante parla o struttura la sua lezione (cioè nel visibile) ma nel modo in 
cui ascolta (nell'invisibile)". 

D'altra parte non c'è dubbio che ad un lavoro del tipo descritto è 
collegata la "filosofia" dell'insegnante e la sua preparazione matematica. 
Secondo alcuni (Dobey e Schäfer, 1984), solo insegnanti matematicamente 
preparati sono in grado di gestire situazioni nelle quali gli studenti possano 
prendere strade autonome; secondo altri (Thompson 1984) la capacità di ascolto 
e l'incoraggiamento a scoperte autonome degli studenti è collegata ad una 
concezione della matematica come "processo" (posizione un po' ingenua?) (cfr. 
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ricerche riportate da Bromme). Ritengo comunque che la capacità di ascolto 
permetta all'insegnante di rispondere "a tono". E invece… prevale la parola. 

Presso l'IDM (Institut für Didaktik der Mathematik) di Bielefeld sono 
state condotte alcune ricerche (riportate in particolare da Steinbring) in questo 
modo: 

 
Veniva registrata la lezione, misurando il tempo in cui parlava 

l'insegnante, il tempo in cui parlavano gli alunni, e il silenzio (poco). 
Non riferisco delle varie analisi seguite alla registrazione delle 
lezioni, quello che mi interessa ora è che la reazione degli insegnanti 
a tali analisi era sempre "ma parlo così tanto?". 

 
Perché gli insegnanti parlano tanto? Sentono il bisogno di concludere, di 

sintetizzare, di dire l'ultima parola. Anche qui occorre fare dei distinguo: per 
quanto io mi senta di difendere l'uso del silenzio come strumento, credo sia 
necessario, almeno in parte, giustificare l'insegnante che parla tanto. 

Quando l'insegnante non si accontenta della spiegazione dell'alunno e 
chiede o presenta una formulazione migliore (quella che lui stesso ha in mente), 
ciò è visto generalmente in modo negativo, si ritiene che questo corrisponda ad 
un atteggiamento "anticostruttivista". Ed effettivamente spesso lo è. 

Sempre Davis riporta la seguente "vignetta": 
 
L'insegnante ha scritto alla lavagna alcune somme di frazioni da 
effettuare, tra cui  1/4 + 1/2. Chiama Laura. 

"Fa tre quarti" risponde Laura. "Giusto, come ci sei arrivata?" "Se hai 
metà di qualcosa e ci aggiungi un altro quarto, avrai tre quarti di 
tutta la cosa" 

"Giusto, ma lo sai spiegare matematicamente"? 

L'alunna ha capito, ma l'insegnante vuole un "denominatore 
comune". 
 
Vediamo meglio che cosa può volere l'insegnante: 
 
� può voler arrivare ad una spiegazione formale "più matematica" 

e quindi comprensibile a tutti. 
� può voler esprimere la risposta al quesito in un linguaggio 

matematicamente e logicamente corretto e privo di ambiguità. 
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� può ritenere che ci sia una strada "giusta" che gli alunni devono 
conoscere. 

 
Anche in questo caso la valutazione comporta una distinzione fra i livelli 

scolari: 
 
� É ragionevole supporre che il linguaggio matematico sia più 

oggettivo, e quindi più chiaro per tutti; ma, in particolare nella 
Scuola dell'obbligo, la difficoltà nell'uso di un linguaggio 
scientifico non permette facilmente di raggiungere lo scopo. 

� É una pretesa comunque eccessiva, anche a livello di Scuola 
superiore, dove vi è (vi dovrebbe essere) un maggior legame tra 
linguaggio corretto e significato matematico. Non si può però 
negare che l'insegnante ha la responsabilità di esercitare un 
controllo culturale e scientifico, né che la bravura di un 
insegnante sia misurata anche in termini di "chiarezza 
espositiva". 

� E' un atteggiamento diffuso anche tra buoni matematici, che 
ritengono, più o meno consapevolmente, che ci sia una strada 
"regia" e si sforzano di insegnarla ai loro allievi. 

 
 
Un esempio matematico 
 

Dimostrare che ogni angolo alla circonferenza è la metà dell'angolo al 
centro corrispondente allo stesso arco.  

 
Soluzione classica euclidea 

La dimostrazione consiste nell'analisi di tre casi distinti, a seconda della 
posizione dei lati dell'angolo alla circonferenza rispetto al centro. Si dimostra 
quindi il primo caso, utilizzando il teorema che afferma che l'angolo esterno di 
un triangolo ha ampiezza uguale alla somma delle ampiezze degli angoli 
interni del triangolo non adiacenti ad esso (qui CÔA = CBA + BÂO). Si osserva 
poi che il triangolo BAO è isoscele, perché ha due lati uguali al raggio, quindi 
OBA = BÂO. Si conclude che CÔA = 2CBA. Gli altri due casi seguono dal 
primo, osservando che il caso b) si riconduce alla somma di due situazioni del 
tipo a), mentre il caso c) alla differenza di due tali situazioni. 
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Soluzione 2 

Con le notazioni della figura, si possono facilmente ricavare le seguenti 
uguaglianze:  

1) α+ε+θ=360�   2)ε+2γ=180�   3)θ+2δ=180� 
 
 
 
 
 
 
 

 
Otteniamo: 
α=360�-ε-θ=360�-180�+2γ-180�+2δ=2(γ+δ) 
 
Ovviamente, occorre poi verificare che le altre situazioni (centro esterno 

o su un lato del triangolo inscritto) si dimostrano in modo analogo. 
Ho posto la seguente domanda ad un gruppo di insegnanti di un corso di 

aggiornamento. Supponiamo che voi chiediate alla classe di dimostrare, in 
lavoro autonomo, la proposizione precedente; è probabile che qualcuno arrivi 
più facilmente alla seconda dimostrazione. Ritenete opportuno presentare 
anche la dimostrazione "ufficiale"? 

Le risposte sono "sofferte" (la mia lezione al corso di aggiornamento era 
stata fatta in modo che essi dovessero rispondere "no"). Molti i fattori che 
entrano in gioco: 

 
� la visione della matematica da parte dell'insegnante (e forse la 

preparazione). 
� l'incertezza didattica rispetto al valore culturale o formativo della 

prima dimostrazione. 
� l'insicurezza "sociale" rispetto alla comunità dei matematici e 

degli insegnanti di matematica. 
 
Vi sono anche argomentazioni che coinvolgono i primi due punti: in 

alcuni problemi ci sono due strade di risoluzione, una più lunga e semplice (o 
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almeno più spontanea) e una breve e brillante. Lo studente, da solo, 
difficilmente trova la seconda — in particolare se non c'è un'abitudine al lavoro 
individuale. Accontentarsi della strada standard, perché trovata dallo studente, 
significa talvolta rinunciare a ragionamenti eleganti (e privilegiare l'aspetto 
tecnico della matematica). 

E' comunque chiaro che la scelta influenza poi il modo di insegnare: 
tornando alle due dimostrazioni del teorema degli angoli alla circonferenza, è 
difficile che la prima (quella "ufficiale") venga fuori spontaneamente, deve 
essere "insegnata". Naturalmente può essere guidata, suggerita, ma certo ci 
vuole un grosso sforzo per farla nascere dall'"interazione insegnante-allievo". 

L'insegnante deve quindi decidere se il teorema può essere considerato 
indipendentemente da quella dimostrazione, cioè se accetta che gli alunni 
arrivino all'enunciato per una strada qualsiasi (purché corretta). 

In questo senso il problema si pone in modo simile a quello della 
rappresentazione - e qui torno a Llinares e all'uso della rappresentazione grafica 
come strumento: c'è una rappresentazione migliore delle altre, da "imporre" allo 
studente? 

Distinguiamo almeno tre tipi di rappresentazioni: 
 
a) Schemi utili per strategie risolutive: sono strumenti che aiutano ad 

impadronirsi di un concetto; lo strumento di per sé viene poi superato, ma 
contribuisce al formarsi di immagini mentali. Ad esempio: prima di usare 
l'incognita x si usano quadratini; 

A livello più semplice: la rappresentazione può essere uno strumento 
usato parallelamente al linguaggio, eventualmente ambiguo quanto il 
linguaggio, usato per sé o ritenendo di illustrare meglio quel che si sta dicendo. 

Un esempio a livello di Scuola elementare, riportato spesso da Jahnke: la 
maestra disegna sulla lavagna un certo numero, diciamo sette, di tondi (che 
rappresentano biscotti), e dice che il cane Fido ne mangia quattro. Per illustrare 
questo traccia una linea di cancellazione su quattro tondi. Quanti ne 
rimangono? 

 
����OOO 

 
Le risposte degli alunni sono piò complesse di quanto atteso perché per 

molti i primi quattro biscotti appaiono "dimezzati". 
 
b) Schema di appoggio al ragionamento (più sofisticato del precedente): 

può essere uno strumento opzionale, che si ritiene sia di aiuto alla costruzione 
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del sapere. E' una forma usuale di rappresentazione, usata anche dal 
matematico; è di tipo soggettivo e non ha la pretesa di rappresentare l'oggetto 
matematico. 

Esempi: istogrammi e rappresentazioni statistiche, insiemi e loro 
sottoinsiemi; ma anche: illustrazione geometrica della somma dei primi n 
numeri dispari, o del quadrato di un binomio. 

In questo caso la rappresentazione diventa per alcuni alunni una 
difficoltà in più; o comunque qualcosa in più da imparare. 

 
c) Parte integrante del discorso matematico: si rappresenta graficamente 

un oggetto "come esso è". Esempi: funzioni, geometria euclidea… 
Una rappresentazione non è opzionale se rientra nell'argomento da 

insegnare o se l'insegnante ritiene che sia di per sé formativa; è allora ancora da 
considerare uno strumento? Quest'ultimo mi sembra sia il caso delle "vignette" 
proposte da Llinares, in cui la rappresentazione grafica è vista come strumento 
per illustrare il concetto algebrico di funzione. 

Non si può pensare che il concetto di funzione sia svincolato da quello 
del suo grafico. In termini di trasparenza: gli strumenti B e C sono 
necessariamente visibili. 

Quello che viene illustrato dice semmai qualcosa su come l'insegnante 
gestisce i diversi aspetti del contenuto. Nell'enunciare il suo obiettivo 
l'insegnante specifica che: "vuole che gli alunni superino l'immagine concettuale 
legata all'espressione algebrica e alla manipolazione dell'espressione algebrica 
che hanno a questo livello educativo". Di fatto, quello che cerca di ottenere è che 
gli alunni abbiano un'immagine visiva di una famiglia di funzioni, e 
comprendano, dal confronto, il significato di coefficiente angolare. La visione 
dell'insegnante di quella parte della matematica, il suo concetto di funzione, 
potrebbe dirci di più sul suo obiettivo didattico. 
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Compreender as práticas do professor de matemática e descrever os seus 
saberes profissionais não é tarefa fácil dada a complexidade dos fenómenos em 
jogo. Sinto que analisar e comentar uma reflexão sobre este tema é um desafio 
estimulante mas, ao mesmo tempo, difícil e, seguramente, arriscado.  

Salvador Llinares apresenta um trabalho focado nas investigações sobre 
o conhecimento profissional do professor de matemática que têm vindo a ser 
desenvolvidas pelo Grupo de Investigação em Educação Matemática da 
Universidade de Sevilha, incluindo evoluções feitas no percurso heurístico que 
tem vindo a percorrer. O texto desenvolve-se de uma forma estruturada e 
interessante, em torno de cinco pontos principais fortemente interligados. Os 
três primeiros delimitam o fenómeno a estudar e apresentam a contextualização 
teórica que o grupo tem vindo, progressivamente, a adoptar para descrever as 
práticas do professor de matemática e analisar o “seu conhecimento 
profissional em acção”. Os dois pontos seguintes debruçam-se, com base em 
constructos teóricos anteriormente enunciados, sobre a análise e interpretação 
das práticas de ensino do conceito de função de uma professora do ensino 
secundário. Por fim, no último ponto o autor, procurando complementar a 
perspectiva cognitiva com a perspectiva sociocultural, inclui a delimitação de 
um esquema conceptual para a análise da prática do professor de matemática. 

Neste comentário procurarei sistematizar algumas das reflexões e 
questões que o texto me suscitou optando por focar a minha atenção em cinco 
aspectos. Começarei por salientar a necessidade e importância de estudos sobre 
o professor, centrando-me, em seguida, sobre o papel da prática nas 
investigações sobre o seu conhecimento profissional. Prosseguirei debruçando-
me sobre a sala de aula de matemática considerada como comunidade de 
prática destacando, em particular, as potencialidades do conceito de 
transparência como instrumento de análise das relações aí existentes. 
Finalizarei reflectindo sobre diferentes perspectivas de desenvolvimento 
profissional do professor bem como sobre o lugar das emoções no ensino. 
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Relevância do tema 
 
 
A investigação empírica sobre a aprendizagem tem tradições antigas que 

remontam, pelo menos, ao início do século. Enquadrada por perspectivas 
psicológicas fortes, centrou-se sobre quem aprende, as suas capacidades e o seu 
pensamento. Muito pouca investigação educativa foi feita, durante várias 
décadas, fora desta linha de trabalho. Só muito mais tarde é que os 
investigadores se começaram a debruçar sobre o professor e questões de ensino. 
Mesmo assim, e durante muito tempo, o seu foco foi o indivíduo, o professor 
isolado na sua sala de aula. Foram apenas os recentes desenvolvimentos da 
ciência cognitiva que vieram trazer ao de cima a dimensão social da interacção 
nos fenómenos educativos (Bauersfeld, 1994). 

Sabe-se hoje que o professor é um elemento chave na mudança educativa 
e na qualidade das aprendizagens realizadas pelos alunos. Alterações nas 
estruturas do sistema educativo, restruturações das escolas, reformas 
curriculares, modificações nos sistemas de avaliação — tudo isto é de pouco 
valor se não tiver em conta o professor. Esta constatação tem trazido para 
primeiro plano a necessidade de conhecer quem são e o que querem ser os 
professores, como se constroem os seus saberes e competências profissionais, 
como se produzem e organizam, como são mobilizados nas suas práticas, o que 
faz o professor, eficazmente, nas suas aulas, como o faz, por que o faz e como 
confere sentido ao que realiza no seu dia-a-dia. Como resultado, a investigação 
sobre o professor constitui, actualmente, uma área especialmente activa em 
termos internacionais e também em Portugal.  

No entanto, apesar dos múltiplos estudos dedicados a esta área, muitas 
questões continuam em aberto. De facto, uma meta-análise da investigação 
realizada em Portugal sobre a figura do professor (Ponte, Matos e Abrantes, 
1998) permite destacar que há ainda aspectos pouco conhecidos no que respeita 
às práticas da sala de aula e à dinâmica do processo de ensino e aprendizagem, 
continuando sem se saber “o que leva cada professor, em cada momento, a 
assumir uma determina postura profissional” (p. 306). Acredito que estas 
conclusões, embora sendo obtidas tendo por referência o contexto português, 
não andam longe do que se passa noutros países. 

Assim, a conferência apresentada por Salvador Llinares enquadra-se 
num domínio de investigação que procura desenvolver uma compreensão do 
que é e poderá ser o ensino da matemática, o que a torna extremamente 
relevante, em especial num contexto de reforma educativa — referida pelo 
autor — com o que esta implica em relação aos processos de transição em que 
estão imersos os professores. 
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O lugar da prática e o conhecimento profissional 
do professor de matemática 

 
 
O trabalho apresentado por Salvador Llinares insere-se num conjunto de 

estudos sobre o professor que reconhecem às práticas um valor insubstituível 
para a compreensão do seu conhecimento profissional. A relação entre estes 
dois domínios, ou seja entre conhecimento e prática, não tem sido, contudo, 
equacionada da mesma forma pelos investigadores, tal como não tem sido 
considerada do mesmo modo a origem, natureza e estrutura do conhecimento 
do professor. 

 Fátima Guimarães (1996) apresenta três perspectivas sobre este 
conhecimento, apoiando-se em categorizações propostas por Fenstermacher e 
por Carter para agrupar as investigações sobre este domínio: (1) modelos 
cognitivos de competências de ensino, vindo directamente da psicologia e mais 
concretamente das teorias de processamento de informação, que consideram o 
conhecimento do professor essencialmente do tipo formal e que se centram, 
sobretudo, na descrição dos esquemas mentais por ele usados quando toma 
decisões relacionadas com o ensino; (2) modelos que consideram que o tipo 
epistemológico do conhecimento do professor é, fundamentalmente, prático; (3) 
e investigações que partem do pressuposto de que cada área de saber tem uma 
especificidade própria que justifica a necessidade de se estudar o conhecimento 
do professor tendo este facto em conta. 

A cada uma destas perspectivas pode associar-se um modo de encarar o 
professor e entender a sua prática. Os trabalhos realizados dentro da linha 
psicológica, ao debruçarem-se sobre a prática, assumem que os professores 
experientes possuem um tipo de conhecimento mais rico e complexo do que os 
que estão em início de carreira e que este vai influenciar a qualidade das suas 
práticas. Este tipo de investigação, embora reconhecendo o valor da 
experiência, parece acreditar que definir, conhecer e ensinar os esquemas 
usados na práticas pelos bons profissionais possibilitará aos professores menos 
competentes, ou mais inexperientes, tornarem-se melhores. Assim, a prática 
surge frequentemente como um lugar de aplicação de teoria sobre 
conhecimento profissional criada pelos investigadores. 

O modelo cognitivo atrás referido tem sido objecto de sérias críticas 
apesar de se reconhecer que produziu avanços consideráveis no conhecimento 
dos saberes dos professores. Estas prendem-se, frequentemente, com a adesão à 
ideia de que o conhecimento do professor é um conhecimento prático, 
fundamentalmente tácito, pessoal e não linear (Elbaz, 1991), que não se ensina 
mas que se pode aprender experimentando e reflectindo sobre esta experiência. 
Nesta linha inserem-se também os trabalhos de Schön (1992) para quem a 
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prática é vista como fonte de conhecimento, um local privilegiado para 
integração de competências por via da experimentação e da reflexão. 

O quadro teórico apresentado por Salvador Llinares, ao procurar uma 
complementaridade de pontos de vista cognitivos e socioculturais, demarca-se 
do modelo cognitivo de análise do conhecimento do professor, afastando-se de 
perspectivas que sustentam que as acções do professor são determinadas pelo 
seu conhecimento e pelas suas crenças. Simultaneamente, ao debruçar-se, de 
uma forma particular, sobre práticas matemáticas, dedicando uma atenção 
especial aos instrumentos matemáticos usados pelo professor e aos propósitos 
do seu uso na sala de aula, distancia-se de investigadores que se têm centrado 
em aspectos que transcendem, de um modo geral, as matérias concretas a 
ensinar e aproxima-se dos que, a exemplo de Shulman (1986) e Barth (1993), 
têm valorizado a compreensão da complexidade do ensino nas diferentes 
disciplinas e do conhecimento didáctico do conteúdo. 

Apesar de ser claro o valor reconhecido por Salvador Llinares à prática e 
à sua descrição como meios de análise do conhecimento profissional do 
professor, não é, contudo, claramente perceptível de que modo os constructos 
teóricos em que se apoia, ao procurar a complementaridade entre a perspectiva 
cognitiva e a sociocultural, se harmonizam para “modelar” a actividade do 
professor e para construir o esquema conceptual que se pretende. 

Por outro lado, Salvador Llinares afirma que foi a “relação colaborativa 
entre professores e investigadores” que permitiu realizar o tipo de 
investigações que está a ser desenvolvido pelo Grupo de Investigação em 
Educação Matemática da Universidade de Sevilha. No entanto, nada é dito 
sobre a natureza desta colaboração. Ora as investigações incluindo a 
colaboração entre professores e investigadores podem revestir-se de diversas 
formas que estão relacionadas com os propósitos e finalidades da investigação, 
o tipo, as características e a origem dos saberes dos professores. 

Assim, no trabalho descrito, qual o papel atribuído ao professor? Qual o 
seu estatuto? Quais as funções do(s) investigador(es)? Qual o grau de 
participação de cada um na constituição e desenvolvimento do projecto de 
investigação? Quais os propósitos últimos da investigação? Qual o estatuto da 
prática? Lugar de aplicação de teoria sobre o ensino? Lugar de criação de 
teoria? Quem produz conhecimento sobre o ensino? Qual o tipo epistemológico 
atribuído ao conhecimento do professor? 

As respostas a estas questões poderão permitir compreender melhor, não 
só o sentido atribuído à prática do professor, mas também a importância 
concedida, de facto, ao contexto nas investigações realizadas e ainda de que 
modo a evolução da perspectiva cognitiva para a sociocultural foi pertinente 
para analisar o conhecimento profissional do professor de matemática. 

Em termos metodológicos, Salvador Llinares para compreender a prática 
do professor e ilustrar o seu papel, na constituição interactiva de uma prática 
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matemática na sala de aula, recorre à observação de exemplos de ensino de uma 
professora do ensino secundário bem como à realização de entrevistas com essa 
professora sobre os objectivos e propósitos das suas acções. Procura, assim, 
compreender o conhecimento que o professor possui tanto através das suas 
práticas como através do seu discurso. Este posicionamento indicia o 
reconhecimento de que entre o pensamento e a acção há uma relação dialéctica, 
sendo o comportamento e o pensamento do professor partes inseparáveis do 
mesmo domínio, tal como é sustentado por Elbaz (1991). 

Penso que teria sido importante, no entanto, conhecer mais em 
profundidade que voz foi dada ao professor no discurso de investigação bem 
como que processos seriam (foram) adoptados se a voz do professor entrasse 
em conflito com a visão do investigador sobre os propósitos da acção do 
professor. 

 
 

A sala de aula de matemática como comunidade de prática 
 
 
Para analisar a prática do professor Salvador Llinares situa-se numa 

perspectiva sociocultural, considerando a aprendizagem como algo constituído 
social e culturalmente, que ocorre em comunidades de prática. Esta perspectiva, 
baseada nos trabalhos de Vygotsky e na teoria da actividade, considera que a 
aprendizagem é situada, sendo fundamental a natureza das interacções entre as 
pessoas actuando (os membros da comunidade) e o mundo social. Entre os 
investigadores que lhe têm dedicado um interesse especial contam-se, por 
exemplo, Lave (1990) e Lave e Wenger (1991) e, em particular no caso da 
Educação Matemática, Schoenfeld (1989), Brown, Collins e Duguid (1989), 
Santos (1996) e Adler (1999). 

Considero que esta perspectiva fornece uma lente poderosa que poderá 
iluminar alguns aspectos do ensino e aprendizagem da matemática em 
contextos escolares. De facto, diversos investigadores acentuam hoje a natureza 
partilhada e situada da cognição e salientam que a aprendizagem da 
matemática na escola envolve, simultaneamente, fenómenos cognitivos e 
culturais. Entre estes encontra-se, nomeadamente, Schoenfeld (1990) que 
destaca que há uma componente cultural no aprender a pensar 
matematicamente e que faz parte desta aprendizagem o desenvolvimento da 
estética matemática, ou seja, de uma predilecção especial por analisar e 
compreender, por perceber a estrutura e as relações estruturais, por ver como as 
coisas se ajustam. O mesmo autor salienta que não desenvolvemos esta estética 
simplesmente por dominarmos procedimentos matemáticos formais, mas sim 
por vivermos numa cultura em que estes valores estão reflectidos nas práticas 
diárias. 
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A análise do texto de Salvador Llinares à luz do conceito de comunidade 
de prática proposto por Lave e Wenger (1991) permite levantar, contudo, 
algumas questões. Para estes autores ser membro de uma comunidade de 
prática está ligado à participação em múltiplos níveis, embora esta noção não 
implique necessariamente a existência de grupos bem identificados ou com 
fronteiras socialmente visíveis. Salvador Llinares, embora salientando que há 
diversos locais em que a prática do professor se pode estudar, opta por se 
centrar exclusivamente na actividade desenvolvida na aula, e aqui enfatiza o 
papel do professor. Pergunto-me se esta opção não poderá acarretar consigo 
limitações importantes relacionadas, nomeadamente, com o significado da 
prática, o sentido das interacções e a influência dos contextos escolares nas 
acções do professor. Não poderá isso levar à perda de aspectos essenciais à 
compreensão do conhecimento profissional do professor? 

Além disso, a maioria dos trabalhos de Lave que deram forma ao 
conceito de comunidade de prática foram desenvolvidos em comunidades não 
escolares, onde os indivíduos se encontravam motivados para pertencer à 
comunidade ou, pelo menos, para atingir determinados objectivos. A escola é, 
contudo, um contexto com características muito diferentes. O conhecimento aí 
produzido, em particular, o conhecimento matemático, é específico e diferente 
do produzido em contextos do dia-a-dia. Além disso, nem todos os alunos estão 
motivados para a aprendizagem e “a perspectiva que um aluno tem das tarefas 
que deve realizar é muito influenciada pela cultura na qual acredita que precisa 
de ser admitido” (Santos, 1996, p. 74). Simultaneamente, há professores 
frustados, desanimados, descrentes, cépticos e não motivados e “parece que só 
nos agarramos (ou nos deixamos agarrar) solidamente a uma cultura quando 
somos voluntários nessa necessidade de pertença, não basta exporem-nos e ela” 
(Santos, 1996, p. 74). 

De que modo é que estas especificidades e diferenças têm sido tidas em 
conta nos estudos realizados pelo Grupo de Investigação em Educação 
Matemática da Universidade de Sevilha quando adoptam uma perspectiva 
sociocultural para estudar o conhecimento do professor? Em particular, de que 
modo o conceito de comunidade de prática, que no texto de Salvador Llinares 
aparece, por vezes, associado às práticas profissionais do professor de 
matemática e, outras vezes, às práticas conjuntas do professor e alunos na sala 
de aula, tem contribuído para permitir o aprofundamento da compreensão 
deste conhecimento? 

O conceito de transparência (Lave & Wenger, 1991) foi usado por 
Salvador Llinares como um instrumento analítico para descrever e interpretar o 
papel do professor na constituição interactiva de uma determinada prática na 
aula. Como adiante procurarei ilustrar, penso que esta é uma opção interessante 
e frutuosa, na medida em que permite ilustrar e discutir a questão da dualidade 
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funcional dos instrumentos usados na sala de aula - visibilidade e invisibilidade 
- como recursos para a aprendizagem da matemática. 

O termo transparência, como o próprio Salvador Llinares indica, refere-
se ao modo como a utilização de artefactos e a compreensão do seu significado 
interagem para constituir um processo de aprendizagem. Para Lave e Wenger 
(1991) este conceito combina duas características: a visibilidade e a 
invisibilidade. “Invisibilidade na forma de interpretação não problemática e 
integração na actividade e visibilidade na forma de alargar o acesso à 
informação” (p. 103). Assim, a transparência não pode ser vista como uma 
característica de um instrumento em si próprio, mas antes como um processo 
que envolve formas específicas de participação relacionadas com os propósitos 
da utilização dos instrumentos numa determinada prática cultural e 
organização social. 

Salvador Llinares apresenta exemplos de ensino do conceito de função 
analisando o caso de uma professora para quem os problemas e os diferentes 
modos de representação são instrumentos através dos quais ajuda os alunos a 
construir uma determinada compreensão desse conceito. 

A análise dos dois episódios de ensino apresentados destaca, com 
clareza, que os instrumentos usados (no caso a situação e os modos de 
representação gráfica e algébrica) podem, ao tornarem-se invisíveis, ser a janela 
através da qual a matemática (no caso, a noção de inclinação de uma recta) 
pode ser vista. Simultaneamente, ilustra que a especificidade e significado dos 
próprios modos de representação precisam de ser compreendidos sem 
problemas pelos alunos o que requer, da sua parte, uma atenção explícita. Ou 
seja, os instrumento para poderem ser usados, precisam de ser visíveis tal como 
é visível uma janela numa parede, mas que pelo facto de o ser não impede, por 
isso, a visibilidade do que está para lá dela.  

Aceder à prática matemática requer, assim, que os problemas e os modos 
de representação sejam, ao mesmo tempo, visíveis e invisíveis. São estas 
características que, interagindo de forma complexa, possibilitam a 
transparência dos instrumentos e tecnologias. Para que a aprendizagem da 
matemática aconteça, os alunos devem ser capazes de os ver e de os usar, 
focando-se neles quando necessário, mas devem ser também capazes de os 
tornar invisíveis quando os estão a utilizar como meios para construírem 
conhecimento matemático. 

Esta dualidade de funções dos instrumentos, entrelaçada na noção de 
transparência, pode gerar dilemas para os professores como é ilustrado, a 
propósito da utilização da linguagem, num artigo de Jill Adler (1999). Por 
exemplo, pode acontecer que na aula de matemática os modos de 
representação, os materiais e os problemas usados se tornem um foco e um 
objecto de atenção excessivos em lugar de meios para a aprendizagem. Porque 
demasiado visíveis, os instrumentos tornam-se opacos obscurecendo o acesso à 
matemática. 
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Nas práticas de ensino as decisões tomadas pelo professor em momentos 
críticos, embora sendo sempre um reflexo da sua identidade e dos contextos de 
ensino, requerem a capacidade de mudar o foco da atenção dos instrumentos 
em si próprios para os conceitos matemáticos que estão a ser considerados e 
vice-versa. Compreendermos a prática do professor passa, também, por 
responder ao desafio de conseguirmos analisar quando e como estas mudanças 
são adequadas, para quem e com que propósitos. 

Na investigação apresentada, quais os contributos que a perspectiva 
sociocultural e, em particular, o conceito de transparência, trouxe para 
encontrar respostas a este desafio e para permitir a identificação de dilemas 
enfrentados pelos professores bem como processos de resolução dos mesmos? 

 
 

Desenvolvimento profissional do professor de matemática: 
Diferentes perspectivas 

 
 
Salvador Llinares refere que um modo de analisar as práticas 

matemáticas da sala de aula é estudar como é que a utilização de alguns 
instrumentos ajudam a caracterizar determinadas práticas, como se geram 
padrões de conduta entre professor e alunos vinculados ao conteúdo 
matemático, como evoluem estes padrões e ainda como se estabelecem normas 
sociomatemáticas e padrões temáticos que definem as práticas matemáticas do 
professor na aula. Continua indicando que, segundo esta perspectiva, a 
aprendizagem e o desenvolvimento profissional do professor de matemática 
podem ser entendidos como mudanças nas maneiras de participar nas práticas 
matemáticas que se geram na aula e salienta que uma forma de descrever estas 
mudanças é identificar diferentes utilizações dos instrumentos usados pelo 
professor. 

Entender deste modo o desenvolvimento profissional é, do meu ponto de 
vista, focar a atenção na aula e nas competências da esfera pedagógica do 
professor. Esta perspectiva não sobrevalorizará o desenvolvimento de 
conhecimentos e competências relacionadas com a actividade matemática, com 
estratégias de ensino e instrumentos usados, com a gestão da sala de aula e das 
interacções que aí ocorrem e com as diversas capacidades e estilos de 
aprendizagem dos alunos? Se assim for, posicionarmo-nos desta forma poderá 
indiciar que se remete para plano secundário o facto do desenvolvimento 
profissional do professor estar entrelaçado com o seu desenvolvimento como 
pessoa e que pouca importância se dá ao contexto e às culturas de ensino 
(Hargreaves, 1998a) nos processos de desenvolvimento profissional dos 
professores. 

Considerar o desenvolvimento do professor como desenvolvimento de 
conhecimento e competências é, segundo Hargreaves e Fullan (1992), objecto de 
sérias críticas. Estas críticas prendem-se, por um lado, com negligenciar-se o 
facto de que o desenvolvimento do professor passa também pela 
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autocompreensão e envolve mudanças na pessoa que o professor é. Por outro 
lado, relacionam-se com o não se ter em conta que o contexto é um factor 
poderoso que pode facilitar ou dificultar, grandemente, esse desenvolvimento, 
tal como é salientado pela abordagem do “desenvolvimento do professor como 
mudança ecológica” (Hargreaves e Fullan, 1992, p. 2). 

Assim sendo, parece fundamental alargar o sentido de desenvolvimento 
profissional do professor de modo a abarcar não apenas processos de 
desenvolvimento de competências e saberes mas também dinâmicas de 
desenvolvimento pessoal onde haja espaço para cada professor considerar 
necessidades e desejos intrínsecos, que se ajustem ao seu projecto de vida, e 
ainda uma identificação dos contextos que poderão facilitar a criação de 
culturas de ensino que permitam aos professores gerir e ultrapassar 
dificuldades e assumirem-se como profissionais críticos, autónomos e 
responsáveis. 

 
 

O lugar das emoções no ensino 
 
 
Na procura de uma complementaridade entre pontos de vista cognitivos 

sobre o conhecimento do professor e pontos de vista socioculturais sobre as 
suas práticas, o grupo de investigação em Educação Matemática da 
Universidade de Sevilha, distinguiu, segundo Salvador Llinares, a fase da 
planificação da fase da interacção tomando como unidade de análise para a 
planificação “a relação entre o professor e o conhecimento matemático 
adoptando um ponto de vista cognitivo” (Llinares, p. 20). 

Esta opção parece indiciar que, pelo menos na fase da planificação, as 
decisões do professor, embora influenciadas pela sua experiência prévia e pelo 
contexto curricular, poderão ser analisadas como processos racionais e 
cognitivos que visam finalidades igualmente racionais e cognitivas. Assim 
sendo, parece não se ter em conta o carácter afectivo do saber do professor 
considerado, por exemplo, por Barth (1993) que indica, no modelo que 
apresenta, que as emoções, os sentimentos, as atitudes e os valores influenciam 
o modo como se aprende a realidade. 

No entanto, o valor das emoções no pensamento humano e nos processos 
de tomada de decisões é hoje destacado por investigadores de diversos 
quadrantes. Entre estes encontra-se Damásio (1995) que apresenta evidências de 
que as emoções são indispensáveis à capacidade de fazermos juízos práticos de 
valor humano. Por seu lado, Hargreaves (1998b), no campo educativo, destaca 
igualmente que “as emoções estão no coração do ensino” (p. 558) abarcando as 
suas qualidades mais dinâmicas, apesar de estarem virtualmente ausentes da 
literatura sobre mudança educativa: “é como se os professores pensassem e 
agissem, mas, na realidade, nunca sentissem” (p. 559). Este autor, a partir de um 
estudo empírico conduzido junto de 32 professores do 7º e 8º ano de 
escolaridade, mostra que o ensino envolve não apenas sensibilidade emocional 
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mas também o que designa, apoiando-se em Hochschild, por “esforço 
emocional” (emocional labor, p. 560). Destaca ainda que as necessidades 
emocionais dos professores bem como as relações emocionais que estabelecem 
com os alunos, são filtros poderosos que vão influenciar as (a) estratégias de 
ensino que adoptam, (b) o tipo de estruturas organizativas que escolhem como 
contexto para os ensinarem e (c) os próprios processos de planificação em que 
se envolvem. Em particular, os participantes no estudo referido planificavam 
com compreensões intuitivas sobre o que seria provável entusiasmar e envolver 
os alunos e com os seus próprios entusiasmos e paixões acerca de ideias, 
tópicos, materiais e métodos que imaginavam poder funcionar nas suas aulas. 
Assim, na fase da planificação, os professores estavam atentos às finalidades e 
objectivos gerais mas não eram dominados por eles. A “planificação começava 
com as conexões emocionais entre os professores e os alunos e era sustentada 
pelo seu envolvimento emocional e entusiasmo acerca dos aspectos interactivos 
e criativos do próprio processo” (Hargreaves, 1998b, p. 573) 

No contexto português também Fátima Guimarães (1996), tendo por base 
dois estudos de caso focados no conhecimento profissional do professor de 
matemática, destaca a importância da dimensão afectiva do conhecimento do 
professor. Nomeadamente, refere que “as opções que as professoras tomaram 
ao nível da planificação e da aula, foram fortemente determinadas pelos seus 
gostos, interesses e valores” (p. 215) e que, por vezes, as emoções influenciaram 
as relações que estabeleceram dentro e fora da aula. 

Assim, seguindo Hargreaves (1998b) quando afirma que as emoções são 
um dos aspectos mais fundamentais do que fazem os professores e mesmo 
tendo consciência, como aliás destaca Salvador Llinares, que adoptar uma 
perspectiva particular permitirá ver algumas coisas mas não outras, pergunto-
me se analisar o conhecimento profissional do professor de matemática sem ter 
em conta a dimensão afectiva e emocional não introduzirá limitações 
importantes à sua compreensão. 

É um facto que apesar de ao longo dos tempos termos vindo a aprender 
bastante sobre os professores, os tipos de ensino mais eficazes, como planificam 
e tomam decisões, o que pensam sobre o seu ensino e como reflectem sobre ele, 
pouco sabemos, como Hargreaves (1998a) salienta, “acerca do modo como 
sentem quando leccionam, das emoções e desejos que motivam e moderam o 
seu trabalho” (p. 159). Talvez seja tempo de considerarmos como unidade de 
análise o professor total em acção, actuando com os ambientes onde exerce a 
sua actividade. 
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El artículo presenta los planteamientos sobre el diseño, implementacion 

y validacion de un modelo de diseño interactivo como soporte y ampliación 
instruccional en la enseñanza de la geometría en la ESO a traves del 
establecimiento de una red de comunicación que posibilita el uso del correo y 
de un tablero electronico dentro de una nueva concepción de un aprendizaje 
mas abierto y comunicativo. 

 
 

Situación y problemática 
 
 
En el modelo de sociedad que se está implantando en los países 

desarrollados, la formación es el factor clave para el desarrollo, la 
productividad y la competitividad. Las acciones encaminadas a la cualificación 
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de los recursos humanos gozan por parte de los gobiernos y de los agentes 
sociales de una gran atención. Se considera en general que estos procesos de 
cualificación deben caracterizarse por su continuidad, actualización permanente 
y renovación en sus contenidos. Ahora bien los sistemas educativos formales 
por una parte son incapaces de satisfacer las anteriores necesidades y por otra 
las TIC ofrecen amplias y nuevas posibilidades en la educación. La revolución 
tecnológica de la información, caracterizada por unos recursos cada vez más 
potentes para almacenar, manipular y acceder a los conocimientos, hace que 
gran parte de las cualificaciones queden desfasadas a un ritmo cada vez más 
rápido. Está comprobado que el crecimiento económico y la competitividad de 
las economías avanzadas, dependen principalmente de la capacidad para 
innovar en los productos y en los procesos, y que esta capacidad se basa en un 
elevado nivel de conocimientos profesionales de los trabajadores. 

La aplicación de las TIC, así como los últimos avances en didáctica de la 
matemática abren nuevos caminos que posibilitan la solución de algunos de los 
problemas del proceso educativo en general y de la enseñanza de las 
matemáticas en particular. La introducción progresiva de estas tecnologías 
informáticas y de las comunicaciones en el sistema educativo; el diseño, la 
experimentación y validación de nuevas aplicaciones permitirán con toda 
seguridad satisfacer necesidades diversas en el campo educativo y de la 
formación. 

Resulta claro, en estos momentos, que hay una gran divergencia entre las 
capacidades requeridas para los nuevos trabajos y los conocimientos de que 
dispone el conjunto de trabajadores. Este desfase aumentará en un futuro 
próximo, dado que un gran número de los puestos de trabajo actuales 
desaparecerá, y se crearán otros nuevos para los cuales muchos de los 
trabajadores en activo no tienen las cualificaciones necesarias. Es del máximo 
interés, por tanto, que a la vez que se aumenta el nivel de formación de los 
alumnos que accederán al mercado laboral, se les adiestre en la utilización de 
las tecnologías de la información y de la comunicación como medio de 
instrucción que les posibilite en un futuro actualizar y mejorar su cualificación 
de trabajadores en activo mediante la formación continua, lo que requierirá 
desarrollar estructuras de formación más adaptadas, abiertas y flexibles. 

Las herramientas telemáticas constituyen un recurso importante que 
favorece la interactividad entre profesores y alumnos. La utilización en general 
de la interconexión y de las redes electrónicas parece que constituyen una 
respuesta adecuada a los requerimientos planteados anteriormente. 

Por otra parte, hay toda una serie de problemas sociales como son el 
aumento de la demanda social de formación, formación para estratos 
marginales de la población y de colectivos alejados de las instituciones de 
formación a los que quizás pueda dar respuesta la teleenseñanza; además los 
sistemas de formación que estamos considerando conllevan una disminución 
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del coste, una flexibilización y la posibilidad de que los trabajadores estudien 
sin las limitaciones de la asistencia y el tiempo. Igualmente podemos considerar 
la posibilidad de atender a los alumnos que – por circunstancias de enfermedad 
o cualquier otra – se encuentran alejados un período prolongado de tiempo de 
los centros de enseñanza presencial.  

En este contexto es claro que la sociedad futura que les tocará vivir a los 
actuales alumnos de secundaria, el aprender a aprender, el colaborar,y el saber 
buscar y analizar informaciones relevantes, seran habilidades básicas que 
tendran que dominar. Hoy en dia los recientes avances en las tecnologias de 
internet nos permiten que podamos complementar la preparación de nuestros 
alumnos hacia estas capacidades ampliando y dando soporte con nuevas 
actividades interactivas que convivan con las actividades docentes habituales 
que reciben en sus centros. 

Sobre la base de los planteamientos anteriores y analizando diversas 
experiencias existentes en al actualidad y utilizando como soporte instruccional 
una red electrónica se han llevado a cabo la presente experiencia que 
describimos a continuación. 

 
 

Elementos para el diseño de actividades interactivas 
 
 

Se pretende establecer una serie de actividades formativas que por una 
parte pudieran ser casi autosuficientes y por otra desarrollar un espíritu de 
confianza alumno-profesor y de colaboración y ayuda entre alumnos. 
 
 
Estructura de las actividades 

 
Las actividades responden básicamente a la siguiente estructura: 
 
� Enunciado de la actividad. Si para responder a la actividad era 

necesario construir con CABRI II algún tipo de figura y el 
alumno no sabe como hacerlo, en el propio texto de la actividad 
aparecen enlaces que permiten hacer la construcción. 

� Se plantean sucesivamente cuestiones en relación con la 
actividad. Si el alumno no encuentra respuesta o solución a la 
cuestión planteada, se le da la opción de consultar sucesivos 
enlaces-ayuda. Si finalmente no encuentra la respuesta, 
utilizando el correo electrónico, puede solicitar ayudas, 
aclaraciones…, a otros compañeros o al tutor. 

� Encontrada una respuesta o solución esta se envía: 
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� Al profesor que evalúa la misma y en su caso el correspondiente 
archivo de CABRI, estableciéndose un diálogo mediante el 
correo electrónico sobre la validez, claridad, argumentos… 

� En otros casos, según el tipo de cuestiones, la respuesta se envía 
al tablero (foro de discusión), para ser replicada por el resto de 
los miembros del proyecto. 

 
Considerando el punto de vista pedagógico – de que el acceso a algunas 

actividades pueda estar condicionado por acciones realizadas anteriormente 
por el alumno – determinados problemas se han planteado con la idea de 
resumir los aprendizajes adquiridos con las actividades anteriores, que a la vez 
nos permitían evaluar el progreso de los alumnos. 

Todas las actividades, cuestiones y problemas planteados, enmarcados 
en el programa de Geometría de 4º de la ESO se proponían en la página Web 
pricipal del proyecto y para acceder a las mismas era necesario identificarse con 
una contraseña. En un primer momento se diseñaron algunas actividades con 
varias cuestiones de distintos niveles de dificultad y profundidad, que en su 
caso, como ya se ha señalado anteriormente, llevaban incorporadas ayudas 
progresivas, que facilitaban al alumno la realización de la actividad 
correspondiente con el programa CABRI II. Se recomendaba a los alumnos 
consultar las ayudas sólo en caso de ser necesario. Las cuestiones se respondían 
en el tablero electrónico – en las cuestiones había un enlace al mismo – de 
manera que todos los alumnos participantes en el proyecto tenían acceso a las 
respuestas dadas por sus compañeros, con la finalidad de establecer debates. 

En caso de necesidad se podía solicitar ayuda a través del correo 
electrónico bien a los profesores bien a otros compañeros. Para facilitar este 
sistema de comunicación en todas las actividades aparecía un enlace con la lista 
de las direcciones electrónicas de los participantes en el proyecto. 

En una segunda fase se consideró interesante que además de responder a 
las cuestiones, las respuestas las realizaran a través del correo electrónico y que 
adjuntasen el archivo de CABRI II correspondiente, que dotase de significado a 
sus respuestas. En esta línea se plantearon una serie de problemas. En una 
tercera fase se plantean otros problemas con varias cuestiones para ser 
respondidas en el tablero y enviar por correo electrónico los correspondientes 
archivos de CABRI II. 
 
 
Puntos de interacción 
 

En el diseño de las actividades con CABRI se pueden señalar distintos 
puntos de interacción que se corresponden con diversas acciones de 
tutorización: 
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Palabras clave: insertadas en el propio texto de la actividad que enlazan 
con archivos gráficos de CABRI que muestran la construcción efectiva de 
determinadas figuras necesarias para el desarrollo de la actividad. 

Ayuda: enlace con un texto que sugiere al alumno alguna línea general 
de actuación de cara a realizar la actividad propuesta, por ejemplo establecer 
algún tipo de relación entre los elementos constitutivos del problema, 
particularizar, generalizar… 

Más ayuda: enlace con un texto que informa al alumno sobre alguna 
línea más concreta de actuación o dar algún dato complementario, como por 
ejemplo el valor de una determinada constante... 

Ayuda en línea: envio de un mensaje de correo al profesor o a alguno de 
los compañeros: Si todavía no has encontrado una respuesta, puedes solicitar 
alguna ayuda enviando un mensaje por correo electrónico a algún compañero o 
a tus profesores, solicitando alguna aclaración. 

Sugerencias: particularizar para algún caso concreto, generalizar alguna 
situación conocida. 

Facilitar algún tipo de instrucción: planificación, secuenciación,… 
Consultar las respuestas dadas por otros compañeros en el Tablón de 

respuestas.  
Ampliación: el problema está abierto, sigue pensando en su posible 

desarrollo hasta que des con alguna respuesta que te guste y que merezca la 
pena de recibir el nombre de teorema de tunombre. 

Ayudas técnicas: facilitar algún tipo de instrucción o ayuda en relación 
con el soporte técnico utilizado: Para enviar la respuesta y el archivo de CABRI 
que te ha servido para encontrarla, haz click en el texto  profesores, resaltado en 
azul que te llevará directamente al editor de correo donde podrás enviar tu 
mensaje. 

Se adopta una hipótesis general constructivista sobre el aprendizaje, el 
análisis epistemológico y el análisis didáctico, que caracterizamos de la 
siguiente manera: 

 
� El que aprende construye su propio significado de los 

conocimientos. Esta construcción hace intervenir sus 
adquisiciones anteriores. 

� Los significados que se elaboran en el transcurso de un 
aprendizaje dependen para un mismo sujeto, de la situación en la 
que se encuentra y de la interacción social en la que está situado. 

� La efectividad en los procesos de aprendizaje se alcanza si se 
especifican, estructuran e instrumentalizan los conceptos, los 
procedimientos de interpretación, interacción y reflexión 
metacognitiva. 
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Implementación y analisis de las interacciones 
 
 
Las experiencias, que aportan los datos para la investigación, se han 

realizado con los alumnos de un curso de 4º de la ESO, dos de sus profesores en 
el Centro y un profesor de la Universidad de la Rioja. 

Aprendizaje independiente y flexible: la metodología de enseñanza 
utilizada – en muchos aspectos se puede considerar que no había presencia cara 
a cara con el profesor – ha contribuido a potenciar el trabajo independiente y, 
por ello, la individualización del aprendizaje gracias a la flexibilidad que la 
modalidad permite. Es de destacar esta flexibilidad, ya que ha permitido en 
gran manera llevar a cabo contactos en tiempo, forma y ritmo, marcados por el 
propio alumno, habiendo jugado la tutoría telemática un papel transcendental 
en este aspecto. 

Comunicación bidireccional: entendemos que para que haya formación 
debe existir comunicación completa, de doble vía, entre profesor y alumno, 
aspecto ampliamente utilizado en el sistema de enseñanza/ aprendizaje 
utilizado en estas. experiencias. 

Secuenciación: las experiencias se han comenzado a desarrollar en el 
curso escolar 1997/98 y en el marco de las clases de un curso de 4º de la ESO. 
Previo al comienzo real de la experiencia a los alumnos se les instruyó en el 
manejo del software de geometría CABRI II. Las primeras clases se utilizaron 
para enseñar a los estudiantes las habilidades técnicas asociadas a saber 
interconectarse y comunicarse utilizando el correo electrónico y un software de 
navegación por Internet, de dominio público. El resto de las sesiones se dedicó 
a las tareas propias del curso. La experiencia comenzó en el mes de Abril de 
1998 y sigue en desarrollando. 

Soporte técnico de la investigación: la red utilizada para la 
investigación, esta formada por 14 ordenadores personales conectados entre sí 
mediante una red. Se ha instalado en el IES una línea RDSI para acceso a 
Internet y al Web de la Universidad, soporte del tablero y de las 
comunicaciones de correo electrónico. En el Web de la Universidad cada uno de 
los alumnos y profesores participantes en el proyecto tenía abierta una cuenta 
personal de correo electrónico. Se les entregó asimismo una contraseña que les 
permitía acceder a las páginas Web de las actividades y que les identificaba a la 
hora de responder a las mismas y en su acceso y participación en el tablero 
electrónico. Una vez instalada la infraestructura de la red, se instruyó a los 
alumnos en el manejo del navegador, el correo electrónico, el uso de dos 
ventanas abiertas a la vez: el navegador con la pregunta y el CABRI II para 
elaborar la respuesta, la utilización del foro de discusión y la forma de enviar 
un archivo adjunto a un mensaje de correo electrónico. Se les fue explicando la 
idea del proyecto y se les insistió en la figura del profesor de la Universidad 
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que era el tutor (profesor virtual) que recibiría sus respuestas y contestaría a sus 
mensajes. 

Autodescubrimiento: una propiedad fundamental del programa CABRI 
II es que las relaciones entre las partes que forman una construcción se 
mantienen con el desplazamiento de uno de los elementos primarios sobre los 
que se ha dibujado la misma. Si una propiedad geométrica se mantiene durante 
el desplazamiento, esta propiedad es válida en general para todas las figuras 
similares a la representada. Esta propiedad habrá que demostrarla, pero se 
detecta inmediatamente a través de la construcción. Se insistió mucho durante 
el curso en que comprobaran los resultados de una construcción con las 
medidas que el programa proporcionaba, y que desde luego deformaran la 
figura, moviendo uno de los elementos primarios, que observaran y anotaran 
los resultados y estuvieran atentos a las posibles coincidencias que se pudieran 
producir. Así se descubrieron propiedades geométricas curiosas que incluso 
sorprendieron al propio profesorado que en ese momento no recordaba 
haberlas visto escritas en ninguna parte. Como muestra de éstas señalaremos 
las siguientes: 

Una actividad consistía en hallar el área comprendida entre las llamadas 
lúnulas de Hipócrates (figura 1). Al hacer la construcción se comprueba que el 
área entre las lunas es igual al área del triángulo rectángulo isósceles que ha 
servido de base para construir las lúnulas. En otra actividad se pidió que 
calcularan por sumas y diferencias de áreas conocidas, el área de un ovoide. En 
esa construcción se comprobó y se demostró posteriormente que el área del 
sector circular ABC de la figura es igual al área del semicírculo de radio AB  
(figura 2).  

Los alumnos estaban distribuidos dos por ordenador, esto condicionaba 
a que el liderazgo de uno de ellos pudiera imponerse sobre el otro. En algunos 
casos el trabajo entre dos enriquece la experiencia, aunque pensamos que sería 
mejor disponer de un ordenador para cada alumno.  

 

                              
 

 
Uno de los temas pendientes a investigar es el identificar el tipo de 

interacciones verbales y visuales que emeregen en el transcurso de la resolución 
de un probema con la ayda del Cabri y como afectan estas interacciones en el 

   figura 1       figura 2 
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desarrollo de estrategias de resolución (Cobo & Fortuny, 1999) y la 
modidicacion de los conocimietos matematicos de cada miembro del par. 

Esta experiencia se ha realizado con un grupo de 27 alumnos a los que 
atendían dos profesores a la vez, es decir que los dos profesores entraban en el 
aula y atendían al mismo tiempo al grupo de alumnos. Consideramos que la 
experiencia es muy positiva, ya que el hecho de estar dos profesores, 
complementa la labor docente de uno sobre el otro. El control de la clase 
mejora, un profesor en un momento puede dirigir la clase y el otro observa la 
marcha de la misma y hace sugerencias que enriquecen su labor. Si algún 
detalle no es percibido por uno de los profesores, es el otro el que se lo pone de 
manifiesto y además se consigue una atención más individualizada de los 
alumnos con necesidades educativas especiales. Pensamos que esta experiencia 
con dos profesores en la clase es muy interesante no sólo como experiencia para 
el proyecto sino como método de formación del profesorado que pueda en 
algún momento compartir su labor docente con otro en las mismas condiciones. 

Medio: nos estamos preguntanto las siguientes cuestiones sobre la 
noción de medio: 

 
� ¿En que sentido el uso de la tecnologia puede facilitar un 

determinado tipo de aprendizaje de las matemáticas y de la 
geometria en particular? 

� ¿Como nos podemos imaginar el medio? 
� ¿Que tipo y naturaleza de las interacciones desarrolladas en un 

medio son relevantes? 
� ¿Es relevante estudiar el nivel de autonomia, adaptatividad y 

autoestructuracion del comportamiento de un alumno en la 
ejecucion de unas web-tareas [p.e. Casos Josep y Teo]? 

� ¿Qué efectos educativos y didacticos nos podrá aportar estos 
conocimientos? 

� ¿Qué tipos y rango de habilidades se favorenen especificamente 
en el trabajo de las web-actividades? 

� ¿Hasta que punto el centrarnos en el binomio medio*interaccón 
nos situa en un paradigma de comunicación interactiva basado 
en el sistema dinámico: contexto/cognición/interacción/ 
discurso. 

� ¿Será como afirma MaLuhan, que el medio informa mas que el 
contenido? CabriGeometria vs GeometriaClasica. 

� ¿La noción de interacción es mas que relación?, ¿se puede llegar 
a entender como una comunicación inter-subjetiva, ja sea 
presencial (Rosa & Anna [Cobo.doc], Antonio, Guzman, Jesus, 
Maria & Maria [Meavilla.doc]) o a distancia (Lourdes & Teo). En 
los caso de Teo i CAR como podemos especificar el trinomio: red 
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establecida (mail, web, visocomunicacion...) con el discurso 
virtual (coversaciones y protocolos registrados) y el dominio (los 
contenidos matematicos tratados). 

� ¿Que criterios podemos utilizar para tratar de evaluar como la 
cognición esta relacionada con la intercaccion y el discurso? 

� ¿Podemos considerar el medio como el espacio donde se 
elaboran las cogniciones en un sistema social,en el que se 
organiza la comparticion de actividades y la coordinacion y 
concatenacion de las correspondientes acciones a traves de 
conversaciones, que obligan ha hacer mas explicitos los 
contenidos de los participantes (ya sean pares de alumnos], 
tutor-alumno, tutor-grupo de alumos o incluso tutor-clase], 
haciendo que el conocimiento se transforme fluctue? 

� ¿Como podemos especificar y evaluar esta concepcion en los 
casos presentados? 

� ¿La cognición es algo que ocurre mas "entre" que "dentro" de los 
sujetos en un medio estructurado de intercambios y 
construcciones compartidas y distribuidas, que favoren la 
mobilizacion e internalizacion de diversas competencias 
cognitivas del area de conocimiento matemático? 

� ¿Los modelos de la dimensión interlocutiva del discurso [Cobo & 
Fortuny 1999] pueden ser considerados como elementos 
paradigmaticos de la comunicación interactiva? 

� ¿Que ventajas y desventajas tiene el uso de la comunicación 
intercativa con finalidades educativas de dos o mas 
interlocutores por medio de internet desde los puntos de vista de 
Medio, Interaccion y Contexto matemático? 

 
 

Evaluacion a partir de los registros 
 
 
Los datos analizados en este trabajo están formados por la totalidad de 

los mensajes de correo electrónico enviados, así como por la información 
recogida en el tablero electrónico – foro de discusión – y las observaciones 
realizadas por los profesores presentes en el aula. Se realiza un análisis 
descriptivo-interpretativo considerando los resultados globales y las clases de 
respuestas, determinándose los principales parámetros de centralización y de 
dispersión. Se comparan las respuestas totales en relación a las medias. Para 
cada uno de los alumnos participantes activos (26) se realizaron gráficos 
descriptivos del porcentaje de respuestas correctas, aceptables, incorrectas, 
incompletas y no relación. Las medias de tipos de respuestas y un gráfico 
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comparativo de cada alumno con la «media de tipos de respuesta». Estos 
gráficos permiten hacer una evaluación individualizada de cada alumno en 
relación al comportamiento «medio». 
 
 
Estructura de los datos 

 
Tomando en consideración las frecuencias de los mensajes y los aspectos 

tratados en los mismos, se han considerado los siguientes tipos: 
 
Tablero electrónico 

Funcionamiento y respuestas: los primeros hacen relación a algún aspecto 
técnico – relativo al cómo de la interconexión, el hardware o el software. 
Mensajes de réplica entre los propios alumnos 
Clases de respuestas: correcta, aceptable, incompleta, incorrecta, no relación. 
Repetidos 

 
Correo electrónico 

Clases de respuestas: correcta, aceptable, incompleta, incorrecta, no relación. 
Repetidos 

 
Encuesta a los alumnos 

Al finalizar el curso se  realizó una encuesta anónima a los alumnos para 
que expresasen su opinión sobre distintos aspectos de la experiencia. El modelo 
de encuesta pasada a los alumnos del proyecto valora de 1(poco) a 5 (mucho) 
las siguientes preguntas (Ver cuadro 1). 

 
 

Análisis de los datos del tablero electrónico 
 
Resultados globales 

En una tabla se presentan los resultados globales y las clases de 
respuestas. Habiéndose determinado además los principales parámetros de 
centralización y de dispersión. El hecho de que aparezcan alumnos con 0 
respuestas es debido a que al trabajar en grupo, en algunos de ellos siempre era 
el mismo alumno el remitía las respuestas, este hecho contribuye a que la 
dispersión sea bastante elevada. 

Funcionamiento y respuestas: los mensajes de funcionamiento guardan 
relación con algún aspecto técnico – relativo al cómo de la interconexión, el 
hardware o el software – y las respuestas lo son en relación a las cuestiones  
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Cuadro 1 - Encuesta 
 

Pregunta Valoración 
      
1. Asisto con regularidad a clase      
2. Asisto a gusto a esta clase      
3. Si he necesitado ayuda en alguna actividad, la he encontrado bien a 
través del correo electrónico, bien de forma presencial 

     

4. La atención que he recibido por parte de los profesores en las 
consultas que les he hecho ha sido adecuada 

     

5. ¿Crees que las actividades y problemas planteados son adecuados a 
vuestros conocimientos de geometría? 

     

6. Las actividades y los problemas están planteados con claridad?      
7. Las respuestas efectuadas bien a través del tablón, bien a través del 
correo electrónico han sido efectuadas con claridad y precisión? 

     

8. Los profesores se interesan por el aprendizaje de los alumnos?      
9. Considerando globalmente todos los aspectos de las clases de taller, 
estoy satisfecho con el desarrollo de las mismas 

     

10. Estoy satisfecho con mi trabajo realizado en clase      
11. Estoy satisfecho con el trabajo llevado a cabo por los profesores      
12. Los contenidos que se imparten en esta asignatura me parecen 
adecuados para mi formación 

     

13. Me ha resultado gratificaste participar en esta experiencia      
14.- ¿Volverías a participar en alguna experiencia semejante?      
15.- ¿Crees que una experiencia de este tipo se podría llevar a cabo con alguna otra asignatura? 
Di cuáles 
  
16.- Escribe si te parece oportuno algún comentario en relación con la experiencia que hemos 
realizado 
  
 
 
planteadas en el tablero electrónico. Se observó que el 97% de los mensajes son 
respuestas y sólo el 3% corresponde a aspectos de funcionamiento. Esta baja 
proporción de los mensajes emitidos en relación al funcionamiento del sistema 
viene explicada porque la mayoría de las preguntas de tipo técnico se 
realizaban casi exclusivamente en directo a los profesores presenciales. 

Mensajes de réplica entre los propios alumnos: del total de mensajes emitidos 
sólo un 7% fueron mensajes de réplica y de ellos la mitad eran réplicas a si 
mismos corrigiéndose respuestas anteriores. Esta falta de interactividad entre 
los alumnos en las respuestas del tablero, se podía explicar por la poca 
costumbre que los alumnos tienen de corregir y comentar las respuestas de los 
propios compañeros. Este aspecto creemos que debe ser trabajado de cara a 
conseguir como objetivo de la enseñanza de las matemáticas de secundaria – 
que nuestros alumnos desarrollen la capacidad de argumentación y defensa de 
sus respuestas. 

Clases de respuestas: del total de respuestas dadas, aproximadamente la 
mitad de ellas se pueden considerar correctas o aceptables y sólo un 1% no 
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guardaban relación con la pregunta planteada – atribuible a los alumnos con 
necesidades educativas especiales, para los que en un principio también se les 
planteaban las preguntas generales. 

Repetidos: el 8% del total de mensajes emitidos corresponde a mensajes 
enviados más de una vez, la mayoría de ellos justificado por problemas de 
funcionamiento del correo electrónico y por falta de destrea en el manejo de la 
aplicación pues fundamentalmente se dieron al comienzo de la experiencia. 

 
Resultados individuales 

Para cada uno de los alumnos participantes activos (26) se realizaron 
gráficos descriptivos del porcentaje de respuestas correctas, aceptables, 
incorrectas, incompletas y no relación. Las medias de tipos de respuestas y un 
gráfico comparativo de cada alumno con la «media de tipos de respuesta». 
[Ahora se estan analizando criterios mas finos con el objetivo de describir lo que 
llamamos "perfil de aprendizaje", donde se especifiquen que tipo de rango de 
habilidades se desarrollan y como la situación del medio tecnologico hace 
emerger un nuevo tipo de habilidades]. Los datos recogidos permiten hacer una 
evaluación individualizada de cada alumno en relación al comportamiento 
«medio». 
 
 
Análisis de los datos del correo electrónico 

 
Resultados globales 

En una tabla se presentan los resultados globales y las clases de 
respuestas dadas mediante el correo electrónico, adjuntando en su caso el 
correspondiente archivo explicativo de CABRI. Se han determinado los 
principales parámetro de centralización y de dispersión. Aparecen alumnos con 
0 respuestas; esto se explica porque al trabajar por parejas, en algunas siempre 
era el mismo alumno el que enviaba los mensajes; este detalle favorece que la 
dispersión que muestran las medidas sea bastante elevada. 

Clases de respuestas: del total de respuestas dadas, aproximadamente el 
70% de ellas se pueden considerar correctas o aceptables, el 7% no guardaban 
relación con la pregunta y aproximadamente el 4% eran de ayuda solicitando 
alguna aclaración sobre la cuestión planteada. El aumento de respuestas 
aceptables y correctas en relación a las correspondientes al tablón muestra que 
el dominio de la herramienta soporte era más completo y que por otra parte los 
alumnos ya e habían acostrumbrado a responder con más rigor y mejor 
expresión. 

Repetidos: el 14% del total de mensajes emitidos corresponde a mensajes 
enviados más de una vez, la mayoría de ellos justificado por problemas de 
funcionamiento del correo (fundamentalmente por dudas sobre la salida o no 
del mensaje). 
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Resultados individuales 
Para cada uno de los alumnos participantes en el Proyecto se presentan, 

los datos individuales correspondientes al número de mensajes enviados – 
como ya se ha comentado con anterioridad, dado que estaban por parejas, en 
algunos casos las respuestas eran enviadas siempre por el mismo alumno, con 
lo que sus resultados en cuanto al número de mensajes enviados es 0 –; gráficos 
descriptivos del porcentaje de respuestas correctas, aceptables, incorrectas, 
incompletas, no relación y ayuda. Las medias de tipos de respuestas y un gráfico 
comparativo de cada alumno con la «media de tipos de respuesta». 
 
 
Análisis de los datos de la encuesta 
 

Basta con mirar los porcentajes en las correspondientes respuestas para 
ver rápidamente que las valoraciones son superiores al 75% con puntuaciones 
de 4 y 5 en la mayoría de los casos (Ver cuadro 2). Destacar por su significación 
la respuesta dada a la pregunta 9 «Considerando globalmente todos los 
aspectos de las clases de taller, estoy satisfecho con el desarrollo de las 
mismas». en las que más del 95% la valora con las máximas puntuaciones de 4 y 
5, que de alguna manera recoge el interés despertado por la experiencia en los 
alumnos. La pregunta 13 «Me ha resultado gratificante participar en esta 
experiencia», con más del 87% valorándola con 4 y 5, expresaría la satisfacción 
muy mayoritaria de los alumnos después de haber participado en la misma. La 
respuesta a la pregunta 13 «¿Volverías a participar en alguna experiencia?, que 
es prácticamente calificada con un 5 por la totalidad de los participantes. Entre 
otras cosas muestra el interés y satisfacción de los alumnos por la utilización de 
las nuevas tecnologías en la enseñanza y por la innovación educativa. 
 

 
Reflexiones y recomendaciones didacticas 

 
 
En este apartado, tomando en consideración el análisis de los datos 

recogidos en la investigación, la observación directa de los alumnos por parte 
de los profesores presenciales y la información aportada por la encuesta se 
plantean una serie de reflexiones, conclusions y sugerencias. 
 
 
Reflexiones 
 
Aspectos técnicos 

La instalación y configuración correcta del software de la red, el software 
de navegación y de correo electrónico (ambos de dominio público), el protocolo 
de comunicación TCP/IP y el software para compartir recursos entre  
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Cuadro 2 – Datos 

 
Pregunta Valoración 

 1 2 3 4 5 
1. Asisto con regularidad a clase 0 0 0 4 20 
2. Asisto a gusto a esta clase 1 2 2 5 13 
3. Si he necesitado ayuda en alguna actividad, la he encontrado bien a 
través del correo electrónico, bien de forma presencial 

1 2 4 7 10 

4. La atención que he recibido por parte de los profesores en las 
consultas que les he hecho ha sido adecuada 

1 0 1 10 12 

5. ¿Crees que las actividades y problemas planteados son adecuados 
a vuestros conocimientos de geometría? 

0 0 2 11 11 

6. Las actividades y los problemas están planteados con claridad? 1 1 4 11 7 
7. Las respuestas efectuadas bien a través del tablón, bien a través del 
correo electrónico han sido efectuadas con claridad y precisión? 

0 4 4 14 5 

8. Los profesores se interesan por el aprendizaje de los alumnos? 1 2 0 4 17 
9. Considerando globalmente todos los aspectos de las clases de 
taller, estoy satisfecho con el desarrollo de las mismas 

0 0 1 9 14 

10. Estoy satisfecho con mi trabajo realizado en clase 0 0 3 8 13 
11. Estoy satisfecho con el trabajo llevado a cabo por los profesores 1 1 1 7 14 
12. Los contenidos que se imparten en esta asignatura me parecen 
adecuados para mi formación 

1 0 4 9 10 

13. Me ha resultado gratificaste participar en esta experiencia 0 0 3 4 17 
14. ¿Volverías a participar en alguna experiencia semejante? 0 0 0 1 23 
15. ¿Crees que una experiencia de este tipo se podría llevar a cabo con alguna otra 
asignatura? Di cuáles 
· Historia 
· Biología 
· Diseño 
· Plástica 
· Matemáticas 

· Tecnología 
· Ciencias 
· Lengua  
· Física y Química 
· Cualquiera 

16. Escribe si te parece oportuno algún comentario en relación con la experiencia que hemos 
realizado 
· Interesante y he aprendido bastante 
· Clases divertidas y he aprendido mucho 
· Se aprende Internet, es aprendizaje lento, no se aprende como con un profesor presencial 
· Oportunidad de conocer a más personas 
· Puedes consultar con otros alumnos sin moverte 
· Ha aprendido el manejo del ordenador más que en dos años de informática Aprende a trabajar con 
ordenador, aprende geometría y a utilizar mejor el ordenador 
· Puede valer 
· Muy satisfactorio, espero que se hagan más 
· No le parece oportuno hacer ningún comentario 

 
 
los ordenadores ocuparon más de 10 horas de trabajo debido a la escasa 
velocidad de los procesadores y a las limitaciones de capacidad de los discos 
duros. Hubo problemas con el funcionamiento inicial de Router hasta su plena 
adaptación. 

Se considera que globalmente es una buena instalación, pero muy 
compleja y delicada que exige un mantenimiento constante, dado que el aula de 
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ordenadores se utiliza diariamente en las clases de informática de todo el IES. 
Inicialmente hubo algunas dificultades con el correo electrónico a la hora de 
contactar con el servidor de la Universidad, pero finalmente los problemas 
quedaron resueltos. Los ordenadores son muy lentos, con poca memoria y con 
unos discos duros de muy poca capacidad. Esto hace que cualquier 
modificación que se haga en ellos ocupe mucho tiempo y que sea muy lento el 
trabajo con cualquier aplicación, sería interesante de cara al futuro poder 
disponer de ordenadores más rápidos y con mayor capacidad de 
almacenamiento que facilitaría grandemente el trabajo a realizar. 
 
Aspectos funcionales con alumnos 

Dadas las limitaciones de los ordenadores y por problemas de 
configuración iniciales el trabajo con la red ha sido lento en algunos casos. 
Consideramos que Windows 95 es un entorno intuitivo y bastante atractivo que 
facilita mucho el trabajo con varias aplicaciones, pero hay que entender que los 
participantes en el proyecto han debido adaptarse a utilizar a la vez el 
navegador de internet, el correo electrónico y el programa de geometría CABRI 
GEOMETRE II, dividiendo la pantalla en dos ventanas para tener a la vista la 
pregunta en el navegador y la elaboración de la respuesta con CABRI II. 
Además la respuesta podía hacerse: unas veces en el tablero electrónico de 
respuestas (Foro de discusión) que tiene su dinámica particular de respuestas, 
réplicas y contrarréplicas; otras a través del correo en el que debían además 
adjuntar su archivo de CABRI II que tenían que haber guardado previamente. 

Esto ha sido realizado con toda naturalidad por nuestros alumnos, pero 
pensamos que es verdaderamente complicado y consideramos que es quizás el 
aspecto menos interesante desde el punto de vista educativo. Muchas veces el 
atractivo del medio y las posibilidades de los programas tropiezan con la 
excesiva complicación de la propia herramienta a la hora de trabajar con ella, ya 
que exige mucha concentración para no cometer errores. De hecho durante las 
clases una parte del tiempo se dedicaba a resolver aspectos de funcionamiento 
del navegador, el correo o el foro de discusión, pese a haber dedicado el tiempo 
que en un principio nos pareció suficiente para que los alumnos se 
familiarizaran con su manejo. No se puede dar por sentado que los jóvenes 
aprenden a manejar cualquier programa en poco tiempo y sin ninguna 
dificultad, es necesario darles el tiempo suficiente no sólo para que los utilicen 
correctamente, sino para que interioricen la forma especial de trabajar con ellos 
y sepan emplearlos adecuadamente. 

Esto ha ralentizado el desarrollo de las actividades propuestas que, de no 
haberse hecho a través de la red, habría sido mucho más rápida su resolución 
debido a la menor carga de programas informáticos a utilizar, aunque quizás de 
una forma menos significativa y atractiva para los alumnos. Naturalmente esto 
es la parte menos interesante; lo más interesante y positivo es: el cambio de 
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actitud en la clase, las interacciones distintas que se han producido, el acopio de 
información acumulada (la totalidad de los mensajes emitidos se han guardado 
y se han analizado adecuadamente), el vocabulario de especial cortesía que se 
ha desarrollado entre todos los niveles de comunicación, el ascendiente que 
tenía sobre los alumnos la figura virtual del profesor de la Universidad que 
acusa recibo, corrige y sugiere, el dominio por parte de los alumnos de la red, lo 
que les acerca más al perfil de los alumnos del siglo que viene y sobre todo el 
aprendizaje de una serie de técnicas de comunicación que les pueden ser útiles 
a nuestros alumnos en su posterior inserción laboral y profesional. 

 
Actitud general de los alumnos 

La actitud hacia el programa era muy positiva y los alumnos estaban 
bastante «enganchados» con él y llegaron a «descubrir» mediante 
manipulaciones, errores o búsqueda de regularidades varios resultados 
geométricos no conocidos por ellos y muy curiosos que fueron posteriormente 
demostrados en la clase. En general todos se esforzaban de acuerdo con sus 
capacidades en resolver los problemas planteados y en tratar de descubrir algo 
nuevo. El profesorado tenía que insistir mucho para conseguir que los alumnos 
explicaran con sus propias palabras los resultados obtenidos. Éstos daban con la 
solución del problema pero les costaba mucho esfuerzo poner las conclusiones 
por escrito en su hoja de trabajo. Una expresión matemática correcta obliga a 
cumplir unas condiciones de rigor y exactitud que a nuestros alumnos les 
supone bastante esfuerzo. 

La actitud general siguió siendo muy positiva hacia el programa, aunque 
ahora debían esforzarse mucho más para dar una respuesta que 
inexcusablemente debía ser por escrito, que podía ser examinada y contestada 
por todos sus compañeros y, sobre todo, por aquella figura ajena al entorno 
normal, del profesor universitario que efectivamente daba respuestas a todo lo 
que enviaban, que pedía muchas aclaraciones a las respuestas e incluso llamaba 
la atención sobre la ortografía utilizada. Bien es cierto que si el trabajo se hizo 
mucho más lento, las preguntas había que contestarlas con mayor rigor, había 
que mirar las respuestas de los compañeros y replicar , aspecto que nos ha 
permitido alcanzar otro objetivo de la enseñanza – las matemáticas como 
comunicación. 

A pesar de que muchas veces la red era lenta y los correos no salían o lo 
hacían con bastante lentitud y se multiplicaban las preguntas en directo a los 
profesores acerca del funcionamiento de la red y el correo, que en ocasiones no 
podían ser atendidas, la actitud general de los alumnos fue muy positiva hacia 
la utilización de la red, el nivel de ilusión por descubrir cosas y que fueran 
reconocidas por el «profesor virtual» aumentó y el nivel de precisión de las 
respuestas fue muy superior al que había antes de la implantación de la red. 
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Interacciones de los alumnos entre si a través de la red 
Los alumnos han utilizado muy poco la red para comunicarse entre ellos. 

Ha habido alguna réplica en el Tablón de respuestas y esporádicamente algún 
mensaje de correo electrónico preguntando alguna duda. 

Como causas de esta poca utilización de la red en este tipo de 
comunicación podemos apuntar: 

 
� Los alumnos están acostumbrados a la dinámica habitual de las 

clases presenciales: el alumno trata de resolver el problema y si 
no lo consigue consulta a su profesor. Esta dinámica está muy 
arraigada y cuesta mucho tiempo cambiarla por otra. 

� La consulta se hace normalmente sobre un aspecto puntual del 
problema que requiere una respuesta inmediata. Enviarla por correo 
electrónico supone explicar bien la pregunta por escrito, esperar a 
que el compañero la reciba, piense la respuesta y la escriba a su 
vez. Es un proceso demasiado largo y que exige un esfuerzo 
importante al alumno. La solución podría estar en las tutorías en 
directo, con una interactividad más inmediata y con posibilidad 
de réplica y contrarréplica en pocos minutos. 

� La clase de Taller estaba formada por alumnos de 3 grupos 
distintos de 4º de ESO, sólo coincidían las dos horas semanales 
de la asignatura, por lo que no se conocían muy bien. Pese a todo 
se han comunicado entre alumnos de la misma clase y entre las 
distintas clases, detectando enseguida qué compañeros eran los 
que más dominaban los distintos temas. 

 
Interacciones entre los alumnos y el profesor de la universidad 

Desde el principio pensamos que la figura de un profesor actuando 
exclusivamente a través de la red iba a ser un estímulo educativo importante en 
nuestra experiencia, lo que no llegamos a intuir era la trascendental importancia 
que iba a tener en ella. 

El «profesor virtual» consiguió sobre nuestros alumnos un prestigio, un 
ascendiente y una importancia que lo colocó en condiciones de conseguir 
objetivos distintos de los que pudiéramos haber conseguido los profesores del 
IES Era para ellos un personaje «mágico», un «super-profesor» que habitaba en 
la red , lo dominaba todo, era capaz de hacerlo todo a la vez, no se le pasaba 
nada y era infatigable. Cualquier indicación del «profesor virtual» era atendida 
inmediatamente, incluso antes que las sugerencias de los profesores reales. La 
opinión de «El» primaba sobre cualquier opinión nuestra. En la idea de 
nuestros alumnos el profesor de la red estaba siempre en primer lugar. 

El atractivo del ordenador reside en el predominio del hombre sobre la 
máquina: hay que demostrar que dominamos a ese ser impersonal que es el 
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ordenador. Al aplicarlo en este caso a la enseñanza, nuestros alumnos se 
enfrentaban no sólo al ordenador, sino a un ser «extraño» que les corregía 
personalmente, se dirigía a ellos utilizando un vocabulario claro y demostraba 
con ellos una educación y una forma de trato exquisitos, les daba indicaciones, 
les devolvía los archivos con errores y pedía unas explicaciones más claras a las 
respuestas dadas por ellos. 

Los alumnos controlaban con mayor o menor fortuna el ordenador y de 
él surgían las indicaciones del profesor que llegaron a ser para ellos tan 
incontestables y veraces como los mensajes que envía el ordenador cuando hay 
un error. Es necesario subsanar el error para que el «ordenador-profesor» deje 
de emitirlo. Pensamos que hubo una «simbiosis» entre la figura del profesor y 
la precisión del ordenador, a la que contribuyó en gran medida el nivel de trato 
amable y exquisitamente educado que se estableció entre ellos. 

El vocabulario que se utilizaba en los mensajes seguía las pautas que les 
daba el «profesor en red» y las fórmulas de cortesía y el respeto en el trato 
fueron la tónica dominante. Consideramos que los alumnos de hoy no están 
acostumbrados a esa cortesía y delicadeza en el trato con los demás; son , en 
general, personas directas, sin concesiones a la galería y con poca experiencia en 
la expresión escrita. Consideramos que fue una experiencia de contacto escrito 
muy positiva para todos cuya influencia abarca no sólo el ámbito instructivo, 
con ramificaciones en distintas áreas, sino que entra dentro del ámbito 
puramente educativo del respeto hacia los demás, de la cortesía en el trato, de 
las buenas maneras, de la importancia del trabajo bien hecho y la expresión 
clara, en fin, de esa «educación» en su sentido más amplio de la palabra, que 
parece estar un poco tamizada por la vorágine instruccional que nos invade. 

Se pensó que el «profesor en red» hiciera una visita a la clase para 
conocerse y charlar. Después de tratarlo a fondo pensamos que era mejor 
demorar la visita y mantener ese «aura» y esa simbiosis «profesor-red-
máquina» que estaba resultando tan atractiva. La visita se realizó el último día 
de clase. Fue muy interesante ver las expresiones de las caras de los alumnos al 
verle. Pensamos que esa figura «virtual» debe mantenerse en la red el mayor 
tiempo posible. 

 
Interacciones entre alumnos y profesores del IES 

Antes de la experiencia con la red, el control de la clase de nuestra 
optativa Taller de Matemáticas se conseguía a través del atractivo de las 
actividades y del medio utilizado: ordenador y programa CABRI GEOMETRE 
II. Es de destacar que este año el horario de la asignatura era de 14 a 14.50 horas 
martes y viernes, unas horas muy malas por el cansancio y la acumulación de 
tensiones lectivas. Podemos decir que, a pesar de la dificultad horaria, el 
ambiente era excelente, los alumnos estaban muy interesados con lo que hacían 
y el ascendiente del profesorado del IES sobre ellos era importante. Se discutían 
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los resultados con los alumnos, se intentaba que hicieran una demostración si se 
requería y ellos consultaban sobre todo aspectos geométricos, teoremas y 
propiedades de las figuras con las que trabajaban; en menor medida recibíamos 
consultas técnicas del funcionamiento del programa y del ordenador. 

En el momento en que el profesor virtual entró en escena, el profesorado 
del IES perdió importancia y quedó un poco en segundo plano, dedicado 
fundamentalmente a solucionar problemas técnicos. Bien es cierto que también 
hacían preguntas de índole geométrica, pero en mucha menor medida que 
antes. Todo el aspecto científico-educativo era guiado hacia el profesor virtual. 
Cuando se preguntaba sobre algún asunto geométrico, las preguntas solían ser 
fundamentalmente de estos dos tipos: si el profesor virtual aceptaría aquella 
respuesta, si sería suficientemente buena para enviarla al profesor de la red. 

Lógicamente la complejidad técnica aumentó con el inicio de la 
experiencia y los problemas técnicos debían ser solucionados por los profesores 
presenciales, de aquí el aumento de las preguntas de esa clase al profesorado 
presencial. Esa tendencia a hacer preguntas a sus profesores habituales para 
mejorar las respuestas que iban a enviar al profesor de la red, puede dar una idea de 
la importancia de este método de trabajo en otros contextos como: tutorías a 
distancia, educación de niños hospitalizados, atención a alumnado de áreas deprimidas 
con difícil acceso, etc. También hemos de decir que con la visita del profesor 
virtual se desmitificó un poco todo el ambiente que se había creado. 

 
Modificaciones de la conducta de los alumnos 

Se han notado cambios muy significativos en la conducta de los alumnos 
según su tipología. Señalaremos que los alumnos más tímidos y reservados se 
comunicaban mejor con el profesor a través de la red que en directo con el 
profesor real. No les importaba mandar correos largos en los que explicaban sus 
problemas y dudas; sin embargo en directo su timidez les impedía tener una 
comunicación fluida con profesores y compañeros. A la hora de debatir una 
solución a un problema, estos alumnos casi no participaban en la discusión ; en 
cambio por la red era diferente, ellos controlaban el medio, se sentían 
desinhibidos y se expresaban francamente bien. 

Los alumnos más capaces  se esmeraban en expresar con más claridad los 
resultados de los problemas, las respuestas a las preguntas o la forma de 
describir una construcción geométrica. Sabían que el profesor de la red era 
exigente con los mensajes y que no sólo valoraba la corrección de la respuesta, 
sino también la forma de expresión, la claridad, la precisión y hasta la 
corrección ortográfica. Esto les enseñaba a conocer mejor sus limitaciones de 
expresión, a no dar por válido un razonamiento hasta que no estuviera bien 
elaborado, a nombrar con letras cada elemento geométrico de la construcción 
para que la descripción fuera los más clara posible y, en definitiva, a interiorizar 
un estilo de lenguaje matemático lo más claro y preciso posible. 
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Los alumnos con problemas de conducta se han sentido fascinados por el 
medio que utilizaban, han demostrado que poseían una imaginación 
desbordante que ha dado lugar a resultados curiosos y notables. Podemos citar 
el Teorema de Pitafete, enunciado al alimón por dos alumnos de las características 
citadas, muy amigos ellos. 

 
Teorema de Pitafete: cualquier polígono semejante construido sobre los lados de un 
triángulo (rectángulo) respeta a Pitágoras, aunque los polígonos ocupen sólo la mitad 
del lado que están ocupando o cualquier medida, siempre que los polígonos ocupen la 
misma parte en su lado del triángulo. 

 
Como se ve no hay precisión en la respuesta, pero la idea del «respeta a 

Pitágoras» ha quedado geométricamente clara en sus mentes y derrochan 
imaginación a la hora de expresarla. Uno de los autores del teorema abandonó 
la enseñanza este curso y el otro repite año. Pensamos que es muy significativo 
este hecho y podríamos poner muchos más ejemplos de alumnos de cursos 
anteriores totalmente problemáticos en las asignaturas tradicionales y que en 
estas optativas se fascinan de tal manera con el modo de hacer y trabajar que 
resultan ser alumnos brillantes, adaptados y que destacan. Opinamos que otro 
gran campo de trabajo está en la forma de llegar a estos alumnos difíciles y la 
utilización de la red electrónica puede ser un camino muy útil que merece la 
pena desarrollar. 

El trato exquisito que se tenía en la comunicación escrita con el profesor 
virtual, se extrapoló de alguna manera al trato directo entre los alumnos y los 
profesores reales. Podemos decir que se establecieron unas relaciones distintas 
gracias a ese trabajo a través de la red. Una labor de intercambio de mensajes 
hecha en estas condiciones puede ser muy válida para mejorar actitudes, formas y 
maneras en el trato profesor-alumno y entre alumnos entre sí, aspectos éstos que 
tanto se echan en falta en los IES actuales. 
 
 
Otras consideraciones 
 

Pasamos a señalar algunos de los aspectos destacables que se han puesto 
de manifiesto en relación con la enseñanza y tutoría telemática tal y como se ha 
llevado a cabo en el Proyecto, atendiendo a diferentes componentes básicos de 
todo proceso educativo. 

 
En relación con los alumnos 
 

� Posibilidad de dirigirse a una población heterogénea en cuanto a 
la edad y las cualificaciones frente a la enseñanza presencial que 
en general va dirigida a una población homogénea, al menos en 
cuanto a la edad. Más aún en el aula han convivido alumnos de 
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diferentes edades, niveles cognitivos y capacidades. Por 
supuesto para los alumnos con necesidades educativas especiales 
fue necesario diseñar actividades específicas. 

� Aprendizaje en situación libre, en un contexto de independencia 
frente a una situación controlada, generalmente en un contexto 
de dependencia. 

� Registros completos, precisos y conteniendo numerosa 
información. 

 
En relación con los medios 
 

Un tiempo mínimo de respuesta a los problemas y a las demandas de los 
alumnos, a pesar de la distancia, utilizando la tutoría telemática, bien mediante 
el tablón o el correo electrónico. Se podrían desarrollar estrategias que 
mejorasen el tiempo de respuesta. 

 
En relación con la evaluación 
 

�  La evaluación a distancia ha planteado problemas de validez; 
siendo difícil detectar el fraude. 

�  Las prevenciones contra el fraude son difíciles, haciendo que se 
reduzca la credibilidad. 

 
En relación con la metodologia 
 

� Enseñanza a través de combinación de diversos medios técnicos, 
en algunos casos muy sofisticados, que requiere una formación 
específica de los enseñantes en cuanto a metodología y uso de los 
recursos tecnológicos. 

� Requiere producción de material específico y muy bien 
elaborado. 

� Formación específica de los aprendices en cuanto al uso de los 
recursos tecnológicos, no se puede dar por sentado la destreza en 
la utilización de los mismos. 

� La oferta de actividades se puede adaptar a entornos, niveles y 
estilos diversos de aprendizaje. 

� Permite ritmos propios de aprendizaje, dando autonomía 
suficiente para programar su ritmo y forma de aprender. 

� Convertir al alumno en el centro del proceso de aprendizaje y en 
sujeto activo de su formación. 

� El material didáctico se puede estructurar de manera que sea 
posible la autoevaluación, con lo que de motivador tiene conocer 
con inmediatez los progresos del propio aprendizaje. 
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� Se potencia la iniciativa personal, el alumno adquiere actitudes, 
intereses, valores y hábitos formativos que le facilitan los 
mecanismos precisos para regirse a sí mismo y para aprender a 
aprender. 

� Un inconveniente de este tipo de enseñanza pude ser alcanzar 
aquellos objetivos que no atienden a capacidades que se expresen 
por escrito, que en gran parte podrían ser obviados con una 
utilización adecuada y complementaria de la teledifusión y 
videoconferencia de grupo. 

� Es fundamental a la hora de preparar las actividades tener en 
consideración el tipo de alumnos destinatarios de la formación. 

� La eficacia de los sistemas formativos depende en gran parte de 
la formación, capacidades y actitudes de sus docentes. En este 
sistema de enseñanza, la docencia no es directa, se utilizan 
recursos técnicos más o menos sofisticados para posibilitar la 
comunicación bidireccional en la que colabora un profesor/tutor, 
por lo que además de ser expertos en los contenidos de la 
disciplina correspondiente se requiere un período de 
capacitación tecnológica, que en principio no puede darse por 
sentada. 

 
En relación con los objectivos del proyecto 

Se ha conseguido básicamente el objetivo de establecer una red 
electrónica como medio de instrucción; no obstante y como ya se ha dicho 
anteriormente en cuanto a su validación como soporte podíamos decir que la 
instalación de red realizada es globalmente aceptable, aunque cabe señalar que 
dado que el aula en la que se había instalado era de uso general, fue necesario 
realizar un mantenimiento diario de la red, sobretodo para comprobar que no 
habían sido modificados alguno de los parámetros del sistema operativo que 
hicieran imposible la conexión en red. Se han diseñado actividades para los 
alumnos, que les han permitido encontrar modelos conceptuales propios 
colaborando a despertar un mayor interés por las matemáticas y han  elaborado 
en algunos casos teoremas propios –por ejemplo en relación con el teorema de 
Pitágoras, el llamado Teorema de Patufete ya señalado anteriormente. 

Los errores cometidos por los alumnos, en algunos casos nos han 
permitido utilizarlos como recurso de aprendizaje. Finalmente y en relación con 
la utilización con alumnos con necesidades educativas especiales, aunque hubo 
que diseñar actividades específicas – en relación con el tema considerado – 
también pudieron participar de forma activa en el proyecto. 
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La problematica proposta dalla relazione è di grande attualità e di 

grande interesse per i motivi citati dagli autori nell’introduzione. Il rapido 
mutamento delle tecnologie e dei costi fanno sì che un dibattito sull’utilizzo 
della rete informatica come sussidio o come mezzo d’apprendimento non possa e 
non debba basarsi principalmente sui problemi tecnici, sulla necessità di 
possedere, da parte di scuole, centri o singoli, particolari attrezzature o sui costi 
che un insegnamento in rete comporta (sicuramente oggi rilevanti e forse non 
sostenibili da parte di quegli alunni che per ragioni legate all'ambiente 
geografico o sociale potrebbero avere effettivamente bisogno di un 
insegnamento a distanza) ma sull’esame delle modalità, dei possibili contenuti 
di tale insegnamento e soprattutto sul tipo di processi di insegnamento-
apprendimento che coinvolge, sul ruolo degli alunni e degli insegnanti. 

Il dibattito internazionale attualmente molto vivo su questi temi (Bork et 
al. 1998, Kessler et al. 1999, Owston 1997, Riel 1998…) ne prende in 
considerazione molti aspetti, presenti in varia misura anche nella parte 
introduttiva della relazione e che si possono così sintetizzare: 

 
� tecnologie e costi 
� utenti dell’insegnamento (singoli, classi, alunni malati, alunni 

portatori di handicapp specifici, adulti in situazione di 
formazione permanente o di riqualificazione etc.) 

� livello di interattività (fra studenti, fra studenti e docenti) 
� livello di cooperazione (fra studenti, fra studenti e docenti) 
� individualizzazione dell’insegnamento rispetto ai contenuti, ai 

tempi, all’età, alla formazione precedente 
� rischio di fornire esclusivamente informazione. 
 
Quest'ultimo punto, strettamente dipendente dalla risposta che si riesce a 

dare ai tre problemi elencati nei punti precedenti è centrale, a mio avviso, per 
un'analisi del fenomeno dell'educazione a distanza dal punto di vista della 
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ricerca didattica in generale e, per quanto ci compete, della ricerca in didattica 
della matematica. Mi sembra infatti che il punto di vista secondo cui il mezzo è 
a tal punto condizionante da essere elemento costitutivo del contenuto 
veicolato (McLuhan: "il mezzo è il messaggio") non possa essere del tutto 
condiviso. 

 
 

La situazione italiana 
 
 
Prima di iniziare un'analisi più dettagliata dell'esperienza presentata 

dalla relazione vorrei accennare brevemente alla situazione italiana rispetto a 
questo tema di ricerca. 

In Italia la ricerca in didattica della matematica è per ora solo 
marginalmente coinvolta nello studio dell’insegnamento tramite rete: molto più 
numerose sono le esperienze che non coinvolgono il nostro settore specifico, ma 
riguardano studi condotti in collaborazione da informatici, psicologi e 
pedagogisti. In particolare l'Istituto per le Tecnologie Didattiche di Genova 
porta avanti da alcuni anni progetti sia rivolti alla didattica scolastica che alla 
formazione in servizio dei docenti e di operatori di piccole e medie imprese 
(Trentin, 1999). Lo stesso Istituto ha avviato anche un progetto di uso didattico 
delle tecnologie informatiche e della comunicazione a supporto della scuola in 
ospedale. Nel settore della didattica della matematica sono presenti alcune 
esperienze tra cui ricordo un interessante studio sulla comunicazione tramite 
rete tra bambini sordi (Bottino, Chiappini, 1995) e un forum di discussione su 
alcuni problemi di geometria proposto mensilmente dal sito web dell'Irrsae 
(Istituto regionale per l'aggiornamento e l'educazione) dell'Emilia Romagna. 
Sono inoltre in atto alcune esperienze per la formazione insegnanti fra cui un 
progetto speciale del CNR che si propone la progettazione e la realizzazione di 
una struttura telematica per l'insegnamento della matematica orientata alla 
formazione e al lavoro collaborativo e che coinvolge tre sedi di ricerca: gli 
istituti CNR di Genova e Pavia e il Politecnico di Torino (coordinatori Bottino, 
Gazzaniga, Boieri). 

La ricerca italiana in didattica della matematica che, come è ampiamente 
delineato dalla relazione di Arzarello, negli ultimi anni ha affrontato in 
particolare lo studio dei processi di apprendimento, delle difficoltà cognitive e 
degli schemi di interazione che si determinano all'interno della classe fra i 
partners coinvolti (interazione fra pari, costruzione sociale del sapere, ruolo 
dell'insegnante) e dei contesti reali e disciplinari in cui queste situazioni si 
determinano, compreso quello tecnologico, potrà certamente fornire chiavi di 
studio e di interpretazione alle esperienze che si vanno delineando. Nella linea 
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della riflessione sulla metodologia e sulla ricaduta dell'educazione a distanza si 
possono collocare i recenti lavori di Chiappini et alii e di Gazzaniga. 

 
Una lettura dell’esperienza proposta  

 
Nell’ambito della problematica dell’insegnamento a distanza, della quale 

il progetto cui la relazione fa riferimento tocca diversi aspetti, l’esperienza di 
insegnamento della geometria esaminata mi sembra particolarmente 
significativa anche perché presenta al proprio interno numerose componenti 
che interagiscono tra loro e che forniscono un prodotto finale nel quale è 
difficile separare l'apporto dei fattori che sono entrati in gioco. 

Si tratta di un lavoro svolto in una situazione scolastica, dunque in un 
contesto diverso da quello in cui normalmente si collocano i fruitori di 
insegnamento a distanza, tuttavia sono presenti le componenti caratterizzanti 
l’insegnamento a distanza e cioè l’interazione tramite rete fra utenti e con 
l’insegnante (non presente, virtuale). 

Questa situazione mista può essere per il ricercatore in didattica della 
matematica una occasione particolarmente utile per osservare i comportamenti 
in situazione di apprendimento tramite rete in un gruppo conosciuto, costante e 
controllabile e di valutarne i risultati e, come è stato fatto nell'esperienza, 
raccoglierne i commenti. 

Importante mi sembra anche uno degli obiettivi dichiarati di questa 
esperienza: quello di insegnare agli alunni ad apprendere tramite rete, di 
metterli cioè in condizione di familiarizzare con un “mezzo”, che potrebbe 
essere per loro una necessità nel futuro per la formazione continua o per la 
riqualificazione, e di usarlo al meglio. In effetti l’evoluzione della società e la 
modificazione continua delle richieste del mercato del lavoro creeranno 
certamente situazioni in cui i giovani che oggi frequentano la scuola dovranno 
essere in grado di utilizzare le tecnologie della informazione e della 
comunicazione per adeguare le proprie competenze, senza poter usufruire di 
alcun tutore reale. 

Questo tipo di esperienza, di uso dell’educazione in rete in situazione di 
classe, raggiunge anche altri obiettivi, in gran parte segnalati nella relazione, 
relativi sia alla presa in carico della propria costruzione del sapere, sia al 
rapporto con l’insegnante, sia alla capacità di verbalizzazione. 

Tornando all’analisi del lavoro e alle componenti che in esso si 
intrecciano ritengo significative e meritevoli di approfondimento individuale le 
seguenti: 

 
� il ruolo di Cabri 
� l'interazione tra alunni 
� l’interazione con gli insegnanti di classe 
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� il ruolo del professore virtuale 
 
Nell’esaminare ciascuno di questi punti cercherò di riprendere alcune 

delle questioni proposte dagli autori come spunto di analisi e di discussione. 
Centrerò la mia analisi più sulla classe, sull’alunno e sull’insegnante che sul 
mezzo che, nella mia lettura , pur essendo un luogo di costruzione del sapere, 
non ne è, in situazione scolastica, il centro, ma piuttosto uno strumento 
 
Il ruolo di Cabri  

L'esperienza è stata condotta utilizzando il software Cabri géomètre II. 
Questo inserisce un aspetto significativo nel complesso del lavoro. Si 
sovrappongono infatti i ruoli di due ambienti di apprendimento: Cabri e la rete. 
E' evidente che la mediazione di un software che consenta di gestire simboli, 
formule e figure è necessaria se si vuole insegnare la matematica in rete: non 
ritengo infatti possibile utilizzare solo il codice verbale. Tuttavia sono possibili 
due alternative: l'uso di un software "minimale" che consenta cioè soltanto di 
scrivere formule, di fare disegni… in sostanza una "lavagna", oppure la scelta di 
un software più evoluto e con implicazioni sul piano didattico (Cabri per la 
geometria, Derive, Mapple o un altro manipolatore simbolico per algebra o 
analisi e così via…). E' evidente la differenza tra le due scelte e la 
sovrapposizione di effetti fra i due ambienti utilizzati nel secondo caso. E' 
altrettanto evidente che se obiettivo di una ricerca è studiare il "mezzo", è 
necessario poter separare i due effetti attraverso opportune indagini. 

In particolare è ben noto che il software Cabri fornisce un ambiente 
privilegiato per la costruzione della conoscenza geometrica: numerose sono le 
ricerche che mettono in luce il ruolo di Cabri come mediatore nel passaggio 
dalle congetture alle dimostrazioni e anche nella formulazione di definizioni e 
di condizioni necessarie e sufficienti, in quanto favorisce negli alunni un 
atteggiamento di costruzione e di ricerca (si possono vedere, a solo titolo di 
esempio, Arzarello et alii 1998, Laborde & Capponi 1994, Mariotti 1996, Pesci 
1999…). Tale atteggiamento si realizza soprattutto tramite una particolare 
funzione, il dragging, ossia la possibilità di trascinare alcuni punti delle figure. Il 
dragging consente agli studenti di compiere esplorazioni sulla figura analoghe 
a quelle svolte spontaneamente in altro modo dai matematici e costituisce di per 
sé un elemento di validazione. 

Questo aspetto è stato preso in considerazione nell'esperienza e si è 
sottolineato come si sia lavorato con gli alunni sul fatto che l'invarianza per 
trascinamento non è di per sè una dimostrazione. Tuttavia non mi pare si sia 
posto in evidenza che sono forse in gran parte ascrivibili all'uso del software 
Cabri alcuni atteggiamenti positivi rilevati nella relazione, quali il tentativo di 
scoprire proprietà o di formulare nuovi teoremi, mentre possono forse essere 
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attribuiti ad aspetti legati all'interazione in rete l'atteggiamento collaborativo e 
il desiderio di presentare proprie produzioni anche da parte di alunni difficili. 

Va anche sottolineato che l'utilizzo di Cabri privilegia gli aspetti figurali 
rispetto a quelli verbali e questo non è privo di conseguenze (non solo di tipo 
tecnico-pratico) nell'interazione. Alunni e insegnanti sono infatti obbligati a 
gestire il doppio registro sia nella formulazione e nella scelta dei quesiti che in 
quella delle risposte. Questo ovviamente accade anche quando si utilizza Cabri 
in una normale situazione di classe, tuttavia è evidente che l'uso della rete 
rende più difficile e forse meno efficace la gestione del doppio registro, a causa 
dell'impossibilità di utilizzare oralmente l'espressione linguistica e di sfruttare 
la gestualità, unitamente alla necessità di controllare l'aspetto tecnico della 
trasmissione delle proprie costruzioni. 

Questo ha ovviamente sull'apprendimento alcuni effetti che possono 
essere anche considerati positivi, ma impone di aggiungere alla domanda sul 
ruolo del software utilizzato per gestire un insegnamento della matematica 
tramite rete, un ulteriore spunto di riflessione e di ricerca: nell'uso a distanza 
come si modificano le potenzialità di un software didattico, la sua applicabilità in 
determinate situazioni, il suo ruolo di mediatore di conoscenza, studiati in 
situazione di classe? 
 
L'interazione tra alunni 

Gli autori segnalano come problema, relativamente a questa esperienza, 
la scarsa interazione tra alunni attraverso la rete e ne individuano alcune 
possibili cause. Tra queste la scarsa abitudine degli alunni a tale tipo di 
comunicazione, l'impossibilità di interazione in tempo reale, fatto che scoraggia 
dal richiedere un aiuto puntuale o un parere su un procedimento, l'entità 
dell'impegno necessario alla formulazione di quesiti e risposte, connesso, come 
si è già osservato nel punto precedente, alla gestione della posta elettronica con 
eventualmente allegati i file di Cabri contenenti costruzioni e figure. 

A queste cause, senz'altro importanti, va aggiunta la considerazione che i 
ragazzi, nell'esperienza esposta, avevano a disposizione un'altra forma di 
interazione fra pari, cioè quella con il compagno che lavorava allo stesso 
computer (oltre che la non meno importante interazione con gli insegnanti 
presenti in classe). L'interazione a livello della coppia che ha operato insieme è 
presumibilmente del tutto analoga a quella che si determina durante le usuali 
attività di laboratorio con il computer, durante le quali in moltissime classi, per 
necessità o per scelta, gli alunni stanno a coppie alla macchina. E' importante 
ovviamente sorvegliare che nella coppia ci sia l'apporto di entrambi, apporto 
che può essere di natura diversa ma che comunque fa crescere la conoscenza. 

Questo scambio certamente riduce l'esigenza di interazione con gli altri 
alunni in rete in quanto consente di superare la maggior parte degli ostacoli 
puntuali, toglie all'alunno la sensazione di isolamento che può dare il trovarsi 
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da solo di fronte al mezzo, divide le responsabilità e soprattutto aiuta a 
costruire le soluzioni proprio attraverso gli apporti parziali dei singoli (Cobo & 
Fortuny, 1999), apporti che sono evidentemente verbali-orali, grafici e gestuali. 

Se si ritiene che la rete debba poter essere un "luogo" dove si sviluppa il 
processo di insegnamento-apprendimento attraverso il coordinamento, la 
messa in comune dei contributi, l'esplicitazione dei risultati raggiunti dai 
partecipanti, la negoziazione e la condivisione dei significati (secondo la visione 
del costruttivismo sociale) sarà necessario superare il problema della scarsa 
interazione fra pari: in questo possono giocare un ruolo fondamentale gli 
insegnanti di classe e, in particolare, l'insegnante della rete, come si dirà nei 
punti successivi. 

Che la rete diventi "luogo" di interazione sociale per l'apprendimento 
(della matematica) è essenziale per evitare che un effettivo insegnamento a 
distanza (o una sua simulazione) non si limiti a fornire informazione ma 
favorisca la costruzione della conoscenza. E’ anche però importante che, in 
situazioni come quella oggetto di studio, il luogo di costruzione della 
conoscenza continui ad essere anche la classe e la rete sia usata come una delle 
forme di interazione per tale costruzione. 

Situazioni come quella considerata, potrebbero essere finalizzate non 
solo e non tanto ad abituare i ragazzi ad un insegnamento a distanza ma pure 
ad arricchire, attraverso questo, il lavoro che si svolge in classe. Perché ciò si 
possa realizzare occorre che i diversi tipi di interazione, in classe e in rete, 
abbiano ruoli esplicitamente diversi e concorrano insieme ad un unico obiettivo. 
 
L'interazione con gli insegnanti di classe 

Nella lettura della relazione si ha la sensazione che il ruolo degli 
insegnanti di classe sia marginale nella costruzione della conoscenza, la quale 
sembra realizzarsi soprattutto attraverso l'interazione con il professore virtuale. 
Nella relazione viene osservato che, mentre prima dell'inizio dell'esperienza 
attraverso la rete il ruolo degli insegnanti durante l'attività di laboratorio era 
molto positivo ed essi svolgevano costruttive discussioni con gli alunni sulle 
proprietà delle figure geometriche, sulla formulazione di congetture, sulla loro 
dimostrazione, durante l'esperienza gli interventi degli insegnanti di classe 
erano prevalentemente di tipo puntuale, richiesti dalla necessità di risolvere 
difficoltà immediate, spesso di tipo tecnico, oppure dall'esigenza di aiutare gli 
alunni a migliorare le risposte da mandare al professore virtuale. 

Questo aspetto delle interazioni presenti in questo lavoro, ovviamente 
strettamente legato a quello della relazione con il professore virtuale, credo che 
meriti un approfondimento. 

In ogni situazione didattica, qualunque sia l'interpretazione che se ne dia 
e la scelta metodologica che si faccia, sono presenti le tre componenti alunno-
sapere-insegnante, variamente relazionate fra di loro. In questo caso sono 
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presenti più insegnanti, due in classe e uno in rete: di questo fatto si possono 
dare diverse interpretazioni. Possiamo pensare che esistano due situazioni 
distinte: quella di classe e quella di rete, ognuna con la sua terna nelle relazioni 
che di volta in volta si strutturano, oppure che si tratti di un'unica situazione, in 
questo caso il ruolo dell'insegnante è "spezzato" ed occorre studiare 
attentamente i legami tra le due parti che lo costituiscono. D'altra parte, se 
interpretiamo l'oggetto di questa analisi come costituito da due situazioni (la 
rete e la classe), è assolutamente necessario che ci si ponga il problema di 
definire chiaramente le relazioni tra queste. 
 

Il ruolo del professore virtuale 
Il ruolo del professore virtuale mi sembra la vera chiave di lettura di 

tutta l'esperienza. Si tratta di una figura fondamentale e affascinante. In una 
situazione di classe, in cui vi sono insegnanti presenti, rappresenta l'uomo che 
sta dentro al computer, domina il computer, possiede il sapere. Nonostante i 
ragazzi di oggi, a differenza di quelli solo di dieci anni fa abbiano ormai 
superato il timore-rispetto per la macchina, non credano più che la macchina 
non possa sbagliare, tuttavia la nostra e loro immaginazione continuano a 
personificare l'oggetto che abbiamo di fronte, che ci aiuta, che ci apre orizzonti 
ed offre possibilità sempre nuove, ma che ci sfida e che noi sfidiamo. 
L'immaginario sarà dunque ulteriormente sollecitato dal professore virtuale, in 
particolare in una situazione scolastica: è diversa infatti, meno forte, la figura 
del tutore (virtuale) in situazioni di apprendimento individualizzato, ad 
esempio per alunni ospedalizzati o temporaneamente distanti o comunque non 
inseriti in un contesto di classe: in questi casi il tutore ha una interazione quasi 
paritaria, pur svolgendo il suo ruolo di docente, ed appare come un 
corrispondente via Internet non come il professore della rete (caso di Teo e 
Lourdes). 

Nel caso considerato il professore della rete è anche particolarmente 
apprezzato dagli alunni per il suoi modi cortesi, per il suo linguaggio che 
suscita il desiderio di "essere all'altezza" nell'espressione e nel contenuto. Così 
gli insegnanti di classe diventano figure di contorno, aiutano soltanto ad 
interagire, nel migliore dei modi, con il signore della rete. 

E' evidente che questa immagine che inizialmente può essersi creata in 
modo spontaneo è stata sostenuta e rafforzata dall'atteggiamento degli 
insegnanti presenti in classe, che hanno ritenuto opportuno mantenerla e 
favorire l'identificazione di un sistema "professore-rete-macchina" che sembra 
avere avuto effetti positivi sul comportamento e sull'apprendimento. 

Ritengo discutibile questa scelta, anche se come si è detto, può avere 
localmente effetti positivi sul comportamento (cosa che può essere importante 
in situazioni scolastiche particolarmente difficili) e sull'apprendimento. 
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Infatti in questo modo mi pare che ci sia il forte rischio che gli alunni non 
vengano messi in relazione con il sapere ma con l'insegnante depositario del 
sapere (solo lui dice se una risposta è giusta, o ben espressa, rimanda una 
risposta incompleta o non ben formulata, trasmette messaggi d'errore 
ineludibili, come quelli del computer). Gli insegnanti di classe rinunciano al 
proprio ruolo o quanto meno lo depotenziano e divengono solo coordinatori di 
un ambiente, la classe, che in questo momento, ha un ruolo marginale rispetto 
alla rete. 

Non penso che il favorire l'assunzione di questo ruolo da parte del 
professore virtuale possa essere un aiuto per gli alunni che, nel futuro, 
dovranno poter fruire delle offerte di adeguamento o riqualificazione attraverso 
la rete; al contrario essi dovrebbero essere abituati ad una scelta critica di 
quanto offerto dal mezzo e ad una relazione fortemente interattiva e costruttiva 
ma non dipendente nei confronti dei tutori (o interlocutori) virtuali. 

Paradossalmente una presenza troppo significativa del professore 
virtuale può riprodurre una condizione analoga a quella che si può avere in 
classe, in situazioni didattiche di tipo tradizionale, quando gli alunni 
demandano completamente all'insegnante il giudizio sulla correttezza del loro 
lavoro o quando si convincono che una affermazione o un risultato "è giusto 
perché c'è sul libro". 

Ritornando al tema della scarsa interazione tra alunni attraverso la rete, 
si può ipotizzare che in parte derivi dal fatto che questa è "occupata" 
completamente dal docente virtuale. 

Potrebbe essere interessante studiare situazioni in cui il professore della 
rete usa il suo ascendente proprio per favorire l'interazione tra pari, rilanciando 
in rete i problemi, favorendo un lavoro collettivo sugli errori, suggerendo 
momenti di discussione interna alla classe. 

Si potrebbero configurare situazioni di lavoro parallelo di più classi con 
momenti in cui il luogo di costruzione è la classe e l'insegnante è quello (quelli) 
di classe, altri momenti in cui l'apprendimento si sposta dalla classe alla rete 
con finalità di confronto, scambio, controllo, arricchimento, chiarimento… In 
questi momenti il professore in rete assume il ruolo dell'insegnante favorendo, 
come detto sopra, l'interazione in rete fra classi diverse: in attività di questo tipo 
si potrebbero utilizzare, in una e nell'altra fase, le diverse modalità di 
insegnamento-apprendimento suggerite dalla ricerca in didattica della 
matematica. 
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O artigo Aprendizaje sin limites Un modelo de diseño interactivo como soporte 

y ampliación instruccional en la enseñanza de la geometía en la ESO por Fortuny e al. 
(1999) apresenta uma boa oportunidade para voltar ao debate do tema iniciado 
na década de 80, em Portugal, sobre qual o papel da escola, e da disciplina de 
matemática, em particular, na disseminação de competências no domínio das 
novas tecnologias de informação, nesta sociedade cada vez mais dela 
dependente. 

Desde esse tempo, muito tem sido feito na divulgação do uso das 
tecnologias, mais concretamente no ensino da matemática. Contudo, parece-me 
oportuno continuar a relembrar João Pedro da Ponte que frisava que “o 
computador põe uma série de novos desafios a todos os intervenientes do 
processo educativo. Tanto pode ser um instrumento de libertação, poder, 
desenvolvimento e inovação, como pode ser um objecto aborrecido, 
massificante e opressivo. O computador não será a grande panaceia que vem 
resolver duma vez por todas os grandes problemas do ensino“ (1986, p. 124), “o 
computador deve ser acima de tudo um elemento de liberdade, de poder e de 
criatividade” (p. 62). 

No meu ponto de vista, efectivamente, é disto que se trata. Seja o 
computador ou outra qualquer tecnologia. Os problemas são humanos e as 
tecnologias são recursos que, eventualmente, poderão ajudar a encontrar 
soluções igualmente humanas, se o homem e a mulher souberem discernir uma 
via de lidar com um poder não opressivo, distribuído. 
 
 

Tecnologia, educação e pessoas 
 
 
No texto que me proponho comentar, os seus autores colocam a 

problemática da disseminação das novas tecnologias de informação no quadro 
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da formação profissional, afirmando, nomeadamente, que “existe uma grande 
divergência entre as capacidades requeridas para os novos empregos e os 
conhecimentos de que dispõe o conjunto dos trabalhadores” (Fortuny e al, 1999, 
p. 2). No meu ponto de vista, este é um quadro onde o acesso às novas 
tecnologias de informação pode contribuir. Mas, quando se pensa em 
trabalhadores, conhecimentos e mercado de trabalho, a heterogeneidade 
humana acautela a que é necessário ter em conta de que novos empregos se 
trata? Que conjunto de trabalhadores se está a referir? 

Na Europa, com o aumento da pobreza e do desemprego e com a 
maioria da população a trabalhar em empregos que, apesar de exigirem as 
qualificações escolares mínimas (ou nem isso), nem por isso, enquanto acção 
profissional utilizam esses conhecimentos básicos, parece-me que um dos 
grandes desafios que se coloca à escola é justificar, para as crianças de hoje, os 
benefícios da escolaridade e formação. Porque as crianças vêem estes 
trabalhadores, seus pais e familiares, no trabalho mais de 40 horas por semana, 
a esquecerem o eventual conhecimento que aprenderem na escola, e, sobretudo, 
a deixá-las sozinhas. Como motivar, então, a esperança futura no 
conhecimento? E como é que as tecnologias de informação nos podem ajudar 
nesta questão? 

Neste contexto, já J. P. Ponte observava que “a presença do computador 
um pouco por toda a parte evidenciou que é possível dispor de muita 
informação e não ser capaz de a utilizar. Informação e conhecimento são assim 
coisas diferentes” (1997, p. 29). Não posso agora deixar de observar: o que tem o 
conhecimento de cada um a ver com a sua situação profissional? Não será que 
se pode dispor de formação no domínio das novas tecnologias de informação, 
sem contudo, a poder utilizar? Em que moldes se pode equacionar, na escola, a 
relação do conhecimento com o mercado de trabalho, passando pela formação 
nas competências das novas tecnologias? 

Por isto, se como dizem Fortuny e al., é do máximo interesse que “se 
instrua [os alunos] na utilização das novas tecnologias da informação e 
comunicação” (p. 2), acrescentaria que igualmente importante é o que no 
sistema escolar precisa de ser reflectido para que a escola assuma, com maior 
clareza, qual o papel activo que deve reclamar na disseminação das 
competências tecnológicas. Nomeadamente, ao nível da articulação das novas 
tecnologias com a experiência cultural local e da relação que estas podem ter 
com um conhecimento mais global. Quais os objectivos educacionais que 
queremos valorizar em termos de aprendizagem? Quais os objectivos 
educacionais que as tecnologias podem facilitar? E quais os efeitos das 
tecnologias sobre a educação? 

Deste modo, no meu ponto de vista, um ensino onde as redes 
informáticas protagonizem e se transformem em instrumentos, não só de acesso 
ao conhecimento, mas também de sucesso do conhecimento, só poderá existir 



Aprendizaje sin limites – Comentário  189 

 

quando as competências do domínio das novas tecnologias da informação 
estejam integradas numa visão global e social da tecnologia onde as questões do 
humano actual tais como a exclusão, a pobreza, a guerra sejam tomadas como 
questões desta humanidade não humana à qual todos pertencemos. Como diz 
Leach (1982) a questão não é saber “quem sou eu?”, mas “quem somos nós?” 

Gostaria agora de me debruçar nas personagens principais da 
experiência relatada em Fortuny et al.. Isto é, nos alunos (26, que participaram 
até ao fim), nos dois professores presenciais e no professor virtual. Um dos elos 
de ligação de todos estes personagens é a vivência de uma experiência onde as 
redes informáticas e o uso do Cabri II para aprender matemática são uma 
novidade. 

Sobre os alunos, os dados apresentados no questionário mostram que, 
em geral, apreciaram os trabalhos desenvolvidos, avaliaram positivamente a 
experiência, e gostariam de a repetir mesmo no âmbito de outras disciplinas. 
No entanto, no meu ponto de vista, seria necessário um quadro de fundo com 
maior informação sociológica para que estes dados pudessem ser interpretados 
e mais valorizados. Por exemplo: quem são os 27 alunos envolvidos nesta 
experiência? Nomeadamente, qual a sua motivação e possibilidade de inserção 
profissional? Qual a sua relação prévia com a matemática e com a tecnologia? 
Porque é que foram eles os escolhidos para esta nova experiência? Porque é que 
a experiência decorreu nesta classe e não noutra? 

Acrescentaria ainda que, se ultrapassarmos a análise global dos dados 
que mostram a avaliação dos alunos, e avançarmos para uma mais detalhada, 
encontramos, um, dois, talvez três alunos, que embora também pareçam 
entusiasmados com a experiência, não se manifestam contudo tão confiantes 
nas suas possibilidades. Quem é esta minoria tão acentuadamente contra a 
corrente? Quais os seus motivos para declararem um gosto contido? Seriam 
problemas pessoais? Seria porque resistiam à mudança introduzida pela 
presença da tecnologia? Porque não a dominavam convenientemente? Seria 
porque não entendiam a estruturação das actividades? Ou por considerar a 
tecnologia pouco necessária à aprendizagem solicitada? Ou porquê? 

Por exemplo, no diário (ao qual tive acesso) de um dos alunos que 
frequentava, há uns anos atrás, um curso de matemática cujas actividades se 
desenvolviam predominantemente com computadores estava escrito: 

 
Não sinto que tenha problemas com a matemática. Pelo menos 

até agora, sinto que a percebo. Mas com o computador é outra coisa. 
Mesmo quando alguém me ajuda, eles são tão rápidos, que não 
consigo seguir cada passo. (Anne Barret) 

 
Será este o caso?  
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É necessário, assim, investigar, em profundidade, as diferentes 
apreciações dos alunos envolvidos na experiência, porque podem revelar 
aspectos diferentes e complementares da situação em estudo e ajudar a 
formular novas problemáticas relacionadas com a situação a investigar. 
Nomeadamente, é preciso entender como os diferentes alunos encaram as suas 
actuações, bem como compreender o significado destas actuações do ponto de 
vista cognitivo. Ou seja, para o desenvolvimento da investigação é importante 
os estudos de caso de alunos particulares (ou de grupos de alunos), por 
permitirem um maior contraste e definição do contexto sociocognitivo presente 
na experiência. 

Consideremos, agora, a forma como emerge a figura do “professor 
virtual”. Como vem referido no artigo que presentemente comento, “foi-se 
explicando [aos alunos] a ideia do projecto e insistiu-se na figura do professor 
da Universidade que era o tutor (professor virtual) que receberia as suas 
respostas e dabateria as suas mensagens”(p. 6). Ou seja, o “professor virtual” foi 
apresentado como tendo um papel importante na correcção, valorização e, em 
suma, na avaliação dos conhecimentos adquiridos. Consequentemente, surge 
como uma figura central não só da comunicação, mas de todo o processo de 
ensino aprendizagem. 

Como já tive a ocasião de mencionar (Moreira, 1999) os textos 
produzidos nas interacções põem em contacto ideologias, comunidades, 
pessoas e objectos e, é através das interacções que se vão concretizando entre 
estes diferentes componentes, que se vai proporcionando o desenvolvimento de 
socializações que possibilitam, não só o conhecimento de um determinado 
meio, mas também o conhecimento de que nesse meio, se deve estar de 
determinada forma. A forma de estar ao permitir que se encontrem 
semelhanças ou dissemelhanças culturais e pessoais, vai construindo uma 
estrutura interpretativa (Gee, 1992) que dá acesso não só a outras interacções, 
mas também a perspectivar o seu desenvolvimento em múltiplas direcções. 
Assim, as interacções apresentam sempre uma dimensão local cuja percepção e 
entendimento estão na base de uma projecção para fenómenos mais globais. 

Neste quadro, parece-me inevitável que a figura do professor virtual 
assuma contornos consideráveis. Acrescentaria ainda que, uma vez que era o 
professor virtual quem encarnava a figura de alguém na rede, já portanto 
familiarizado (e enculturado) com o modo de estar que era necessário aprender 
neste novo contexto de contacto com as redes electrónicas. Era este “já estar lá” 
que conferia ao professor virtual a autoridade para funcionar como o exemplo 
humano, apesar de distante e invisível, do que era fundamental conhecer. Era a 
materialização humana do saber do tipo de conhecimento a adquirir. 

Considerando, no entanto, os dados apresentados, penso que se o 
“professor virtual” surge com aspectos “mágicos” e “transcendentais”, como 
referido (p. 17), a origem e presença destas características deve, não só ser 
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investigada, como também se deve reflectir sobre quais as vantagens ou 
desvantagens destes atributos do “professor virtual”. Nomeadamente, para 
apurar o significado e justificar o momento da apresentação do “professor 
virtual” à turma, que nesta experiência foi só no final do ano. 

Em resumo, a figura do “professor virtual”, em consequência da 
novidade da função social e educativa que representa, ou que quer representar, 
merece ser especialmente estudada e reflectida. 

E é neste quadro que surge a figura dos dois professores presenciais que 
vai caminhando para uma posição quase que de consultoria técnica ou de 
participação momentânea nas actividades que decorriam na sala de aula.  

Será que podemos pensar que em termos de planificação e organização 
se está a desenhar um modelo escolar não somente polarizado entre professor – 
aluno, mas, agora tripartido pela figura do aluno, do professor-virtual e de um 
outro professor de contacto, sendo um mais próximo em termos físicos, com um 
tipo de conhecimento mais imediato e outro de fisicalidade distante, mas mais 
decisivo em termos de conhecimento? Podemos pensar numa organização 
educativa tipo tríade onde aparece um poder local técnico, um poder científico 
mais distante e geral e um outro poder local, inerte, que se vai construindo na 
medida que interage com os anteriores e entre si? Nesta redistribuição de 
poderes, quem fica beneficiado? Os alunos? Os professores presenciais? O 
“professor virtual”? 

 
 

A tecnologia e a escrita 
 
 
A experiência relatada e analisada, centra-se no uso de uma rede 

electrónica como recurso principal de ensino na sala de aula. A escrita é um dos 
elementos mencionados, com alguma frequência, ao longo da análise desta 
experiência. Por exemplo, refere-se que era preciso muito esforço para os alunos 
colocarem as respostas por escrito (p. 16); que, para enviar as questões pelo 
correio electrónico, era necessário, que os alunos as explicassem por escrito e 
esperassem que os companheiros escrevessem de volta a resposta (p. 17); refere-
se a pouca experiência dos alunos na expressão escrita (p. 18); observa-se que os 
alunos tímidos utilizavam a rede mais frequentemente e que este meio ajudava 
os alunos a conhecer os limites da sua expressão(p. 19).  

Na globalidade a utilização da escrita revela-se positiva e chama-se a 
atenção para a situação particular vivida pelos alunos com mais dificuldades de 
se exprimirem por escrito (p. 21). Ou seja, dado o protagonismo deste meio 
electrónico, a partir de certa fase da experiência, muito do que aos alunos era 
exigido nas aulas, tinha de passar, necessariamente, pelo uso da escrita e, 
consequentemente também da leitura. 
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No entanto, a importância de um meio de comunicação 
predominantemente escrito, (como penso ser o caso das novas tecnologias de 
informação), bem como as prementes necessidades sociais impostas pelo uso 
dos sistemas recorrentes à escrita, centrais na sociedade actual, fazem com que, 
no meu ponto de vista, a problemática da escrita mereça um enquadramento 
mais geral. 

Primeiramente, como já tive ocasião de mencionar (Moreira, 1999) a 
escrita e a oralidade representam meios diferenciados de comunicação, 
nomeadamente pelos processos cognitivos e afectivos envolvidos em cada uma 
delas. É neste quadro que gostava de colocar a questão da forma como os novos 
tipos de comunicação permitidos pelos meios informáticos são dependentes ou 
independentes das formas de comunicação mais tradicionais? Ou seja, será que 
quem lê, escreve (e conta) mal tem possibilidade de se orientar no hiper-texto? 
Será que as memórias das aprendizagens da leitura e da escrita desenvolvidas 
na geometria plana dos meios mais tradicionais vão emergir e encaixar em 
algum ponto da geometria n-dimensional dos textos usuais das novas 
tecnologias de informação? Que tipo de interactividade permitem as novas 
tecnologias de informação? Com quem e com quê se estabelece esta 
interactividade? E, de que forma, no caso concreto desta experiência, a escrita 
não surge como uma espécie de imposição em virtude da presença do 
“professor virtual”? 

Acrescentaria ainda, que é importante referir Caria (1997), que observa, 
“a tecnologia de que a escola se serve é a da escrita” (p. 118). Nesta perspectiva, 
encontra-se mais um motivo para o facto das novas tecnologias de informação 
se ligarem de uma forma tão pertinente às questões escolares e do 
conhecimento, colocando, agora, não o que de novo as tecnologias da 
informação trazem à escola, mas, antes, de que forma elas representam uma 
linha de continuação com os compromissos educativos da escola: é que ambas 
se apoiam no desenvolvimento de uma cultura erudita que maioritariamente se 
desenvolve através da predominância de novas formas de utilização da escrita. 
Ou seja, as redes informáticas são um meio que, dado o seu enraizamento e 
dependência da leitura e da escrita, exigindo igualmente a quem o manipula 
um desempenho familiar com estas competências, representam uma linha de 
actuação em continuidade com os objectivos escolares de aprender a “ler, 
escrever e contar”, que, agora, é urgente que se adaptem devidamente às 
tecnologias contemporâneas. Mas, neste campo da virtualidade, qual o espaço 
reservado para o desenvolvimento da oralidade? Será que podemos minimizar 
o uso do oral, ou mesmo dispensá-lo? Será que o desenvolvimento da escrita 
acarreta simultaneamente um desenvolvimento do oral? Ou será que não? E, no 
caso concreto desta experiência, porque é que era necessário os alunos 
comunicarem entre si por e-mail? O que comunicavam entre si? 
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Finalmente, igualmente importante neste quadro investigativo é a análise 
da linguagem dos textos colocados na rede electrónica. Qual a voz dominante 
destes textos? Por exemplo, Dowling, referindo-se naturalmente aos textos 
usuais de Web observa que, “a voz dominante no texto cibernético continua a 
ter acesso às estratégias de generalização e localização enquanto que a voz 
subalterna só tem acesso à localização” (1988, p. 166). É neste contexto que o 
forum de discussão me parece um instrumento educativo merecedor de atenção, 
já que dá a oportunidade a que sejam os textos dos alunos, as vozes dominantes 
que dão origem ao conhecimento principal, podendo ajudar a dar resposta à 
questão, sobre qual o papel dos textos criados pelos alunos na sua própria 
aprendizagem (Moreira, 1999). No entanto, só em cada caso concreto, 
atendendo não só a questões técnicas, mas também à situação educativa vivida 
por alunos e professores, poderá dar mais elementos de pesquisa sobre a 
pertinência, em termos de ensino e de aprendizagem, deste novo instrumento. 

 
 

Tecnologia e modos diferentes de implementação educativa 
 
 
Gostaria agora de, muito sumariamente, referir outras perspectivas 

educativas sobre a implementação das tecnologias de informação; uma, 
aprendida numa das chamadas à Net indicadas no texto que comento, outra 
referente a um projecto português. 

No artigo de Fortuny e colegas, o primeiro endereço indicado para 
consulta na Internet, era um artigo da autoria de Margaret Riel, denominado 
“Education in the 21st Century: Just-in-Time Learning or Learning Communities. 
Soube então que existe, pelo menos nos EUA, uma tendência que advoga Just-
in-time learning, nome retirado da indústria para “descrever as alterações 
introduzidas na comunicação e entrega dos recursos de aprendizagem” (Riel, 
1999, p.3 ). Segundo Riel, esta é uma tendência que perspectiva o uso das 
tecnologias da informação de uma forma autónoma da escola, ou mesmo em 
alternativa à escola, onde os estudantes, por sua própria iniciativa e 
individualmente, construirão os seus módulos de estudo através do acesso aos 
recursos permitidos pelas novas tecnologias. Margaret Riel, que observa que 
esta perspectiva não só “consigna aos estudantes, o papel de consumidores de 
conhecimento, altamente entendedores” (p. 1) bem como, concede ao professor, 
quer na sala de aula, quer como desenhador de currículos um papel bastante 
secundarizado. Estas características são discutidas por Riel que, argumenta, que 
pelo contrário, a inserção das novas tecnologias, nomeadamente das redes 
informáticas na educação, necessita de investigar como “o estudante adquire as 
competências para se tornar num consumidor experiente dos recursos 
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educativos” (p. 6) e exige professores altamente competentes e dedicados. (Este 
último argumento foi igualmente referido por Fortuny e colegas) 

Finalmente, gostaria de mencionar um dos projectos, que actualmente 
decorre em Portugal, cuja perspectiva de implementação, apresenta as 
tecnologias de informação, em colaboração com os objectivos escolares do 
ensino aprendizagem da matemática, embora tentando complementá-los, 
nomeadamente, por proporcionar, que se pense a matemática em outros locais, 
relacionada e contextualizada por interesses e saberes pessoais ou colectivos: o 
Fórum Pedro Nunes. Este Fórum pode ser encontrado no site da Associação de 
Professores de Matemática e integra três vertentes diferentes i) Investiga e 
Partilha – dedicado especialmente aos alunos dos diferentes níveis de ensino, 
onde estes podem encontrar actividades de investigação matemática, 
desenvolvê-las e enviar os resultados que serão colocados num painel onde se 
encontram todas as respostas com a identificação pessoal dos seus proponentes 
ii) Pergunta Agora — que permite a qualquer pessoa interessada colocar 
questões sobre a matemática e educação matemática e receber as respectivas 
respostas em português iii) Actividades e Recursos — que tem como objectivo o 
desenvolvimento de recursos de apoio à aprendizagem e ensino da matemática 
(Pinheiro et al., 1999) 

 
 

Considerações finais 
 
 
O uso das redes informáticas bem como das metodologias de ensino a 

distância no ensino é um tema actual o qual merece toda a atenção, 
nomeadamente por parte dos investigadores, tanto mais que já se assiste a uma 
tendência de generalizar o seu uso a várias situações sem que, contudo, exista 
um corpo de conhecimentos que assim o substancie. 

As questões colocadas por Fortuny et al. (1990) são questões importantes 
para a investigação de problemas teóricos e práticos, nomeadamente sobre a 
natureza do tipo de interacções proporcionadas pelos meios electrónicos e a sua 
relação com a cognição no domínio da aprendizagem da matemática. Mas 
penso que são igualmente importantes para a investigação das competências 
tecnológicas que se querem disseminar para a sobrevivência das sociedades 
actuais, e para encontrar uma atitude educativa global, relativamente ao papel 
que a escola deve assumir na divulgação deste tipo de conhecimento. Como diz 
Dowling “o mito do ciberespaço, como os outros mitos, constrói a utopia na 
qual o poder é neutralizado” (1998, p. 302). E de facto, no meu ponto de vista, 
não o é. Este poder, talvez acabe só por ser distanciado, nomeadamente, se a 
tecnologia for manuseada de forma parcelar, e se se omitir ou esquecer a sua 
relação com outros objectivos educativos e as suas funções e usos sociais. 
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Neste sentido, a humanização, a equidade, a contextualização e as 
metodologias qualitativas são, no meu ponto de vista, temas imprescindíveis à 
investigação em educação dos contextos introduzidos pelas novas tecnologias. 
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In questa presentazione illustrerò le caratteristiche salienti della ricerca 

italiana in didattica della matematica (RDM nel seguito) dagli anni sessanta in 
poi; ne individuerò le radici più o meno prossime in Italia e all’estero e ne 
delineerò le differenze e somiglianze più importanti con la RDM che si sviluppa 
in altri paesi. Tale quadro teorico metterà in ulteriore prospettiva i progetti 
illustrati da M. Bartolini Bussi; mentre la sua analisi era “bottom-up”, la mia 
sarà “top-down”: quindi illustrerò prima gli aspetti generali per poi 
esemplificare brevemente su alcuni casi concreti, che appaiono significativi alla 
luce del quadro teorico costruito. Ciò permetterà di introdurre anche alcuni 
problemi metodologici, che mi paiono particolarmente intriganti per le ricerche 
italiane attuali. 

L’intervento è suddiviso in tre parti: nel sec. 1 traccerò il quadro teorico 
di riferimento, nel sec. 2 collocherò i temi di ricerca caratteristici della scuola 
italiana all’interno di tale quadro di riferimento, illustrando alcuni esempi 
emblematici; nel sec. 3 introdurrò alcune rilevanti questioni metodologiche che 
riprendono in termini generali alcune osservazioni di M. Bartolini Bussi. 

 
 

Il quadro teorico di riferimento 
 
 
Come già detto, mi servirò ampiamente dell’analisi delle linee di 

tendenza della ricerca didattica italiana più recente, fatta dall’autore e da M. 
Bartolini Bussi in precedenti lavori: si vedano Arzarello (1992, 1995), Arzarello 
& Bartolini Bussi (1998). Il lettore interessato a maggiori dettagli e a periodi più 
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estesi può utilmente consultare i lavori di Bazzini & Steiner (1989, 1994), Barra 
& al. (1992), Malara & Rico (1994), Malara (1998). 

In tale analisi si individuano quattro componenti principali della RDM 
italiana, indicate anche qui con le lettere A, B, C, D (cfr. tabela 1). Le prime due 
componenti A, B sono le più vecchie: sono distinte per comodità concettuale ma 
spesso sono illustrate nei lavori di una stessa persona (proprio in quanto 
componenti proprie di una tradizione e non paradigmi espliciti), soprattutto 
considerando il periodo che va dalla metà degli anni sessanta agli anni ottanta. 
Nell'ultimo decennio invece esse si integrano maggiormente interagendo con 
una terza componente non autoctona (componente C); il risultato attuale è una 
forma originale di integrazione delle tre componenti, per cui si può parlare di 
un quarto filone, che supera le tre componenti, senza negarle (filone D). 

A ben vedere, se si considerano da una prospettiva internazionale, le 
prime tre componenti sono (anche) l'immagine locale di tendenze molto 
generali che troviamo nella comunità scientifica internazionale; ad es., E. Bishop 
(1992) distingue tre tipi di tradizioni: la scholastic philosopher tradition, 
corrispondente alla nostra componente A, la pedagogue tradition, corrispondente 
alla componente B e l'empirical scientist tradition, che corrisponde alla nostra C. 

Discuterò ora succintamente le prime tre componenti. 
 
 

Componente A: RDM basata sull'organizzazione concettuale della 
disciplina 

 
Obiettivo di queste ricerche è migliorare l'insegnamento della 

matematica in situazioni "generiche", concentrando gli sforzi 
sull'organizzazione logica dei concetti, visti soprattutto dall'interno della 
disciplina. Per l'enfasi data quasi esclusivamente ai contenuti disciplinari non si 
affrontano esplicitamente i problemi della trasposizione didattica (cfr. 
Chevallard, 1980), cioè le relazioni tra la conoscenza da insegnare e la 
conoscenza scientifica che legittima la prima. L'azione didattica nella classe è 
progettata tenendo conto delle difficoltà concettuali di tipo matematico, cui 
vengono ridotte generalmente anche quelle di tipo psicologico; l'attenzione è 
rivolta ai prodotti da insegnare più che ai processi di apprendimento-
insegnamento. 

Un esempio molto bello ed istruttivo è costituito dal Syllabus prodotto 
sul finire degli anni settanta dall'Unione Matematica Italiana (UMI, 1980), dove 
si descrivevano in una gerarchia concettuale le principali conoscenze e abilità 
richieste agli studenti che alle fine delle superiori intendessero frequentare una 
facoltà scientifica, evidenziando le principali difficoltà ed errori e sfidandoli con 
quesiti intriganti e interessanti. 
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Anche se un'analisi più accurata ovviamente rivela diversità di posizioni, 
si può affermare senza tema di errore che molti contributi di matematici 
professionisti alla didattica in questo primo periodo, che risale agli anni 
sessanta, possono essere agevolmente inquadrati in questa componente, in 
quanto delineano una didattica basata sull'organizzazione concettuale della 
disciplina. 

Esempi stranieri corrispondenti sono i lavori di Servais, Steiner, 
Rosenbloom (I Convegno ICME di Lione, 1968) e alcuni lavori del gruppo 
internazionale TME (theory of mathematics education), soprattutto i meno 
recenti. 

In quello stesso periodo, però, iniziarono nelle scuole notevoli 
movimenti per il rinnovamento dell'insegnamento della matematica, in cui 
erano coinvolti molti insegnanti e le loro associazioni. Si richiedeva di produrre 
esempi paradigmatici per il miglioramento dell'insegnamento della matematica 
in situazioni specifiche, dove emergevano concreti problemi di insegnamento. 
Le questioni di didattica della matematica venivano a trovarsi immerse in un 
ambiente più ampio, dove anche le variabili sociali e pedagogiche dovevano 
essere prese in considerazione e quindi si richiedeva un linguaggio più ampio e 
complesso di quello strettamente disciplinare. Questi ed altri motivi furono alla 
base di una seconda componente, la: componente B. 

 
Tabela 1 - Le componenti della ricerca didattica italiana 

 
  

Componenti del I ordine 
 

 
Filone del II ordine 

 
Componente 

A 
La didattica 

basata sui concetti 

B 
Innovazione 

in classe 

C 
Osservazione di 

processi in 
‘laboratorio’ 

D 
Ricerca per l' 
innovazione 

Che cosa 
 

Oggetto 

L'insegnamento 
della Mat. in 

situazioni 
"generiche" 

L'insegnamento 
della Mat. in 

situazioni 
"specifiche" 

L'insegnamento 
della Mat. in 

situazioni 
"specifiche" 

L'insegnamento- 
apprendimento 

della Matematica 
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Perche'? 
 

Obiettivi 
 
 

Produrre idee 
per migliorare 
l'insegnamento 

della Matematica 
 
 

 
 

L'attività è 
spiegata/ 
progettata 

in termini di 
concetti 

Produrre 
miglioramenti per 

l'insegnamento 
della Matematica 

 
 
 

L'attività è 
spiegata/ 
progettata 

in termini di 
esempi 

paradigmatici 

Produrre 
strumenti per 

migliorare 
l'insegnamento- 
apprendimento 

della Matematica 
 

 
L'attività è 
spiegata/ 
progettata 

in termini di 
difficoltà 

cognitive o 
schemi di 

interazione 

Produrre 
miglioramenti per 

l'insegnamento della 
Matematica e 

strumenti 
per migliorare 
l'ins-appr della 

Matematica 
 

L'attività è spiegata/ 
progettata in termini 
di concetti difficoltà 

cognitive o schemi di 
interazione 

studiati in casi 
paradigmatici 

Come 
scelte 

 
 

Problemi 
specifici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localizzazione 
della ricerca 

 
 
 
 
 
 

Metodologie 
 
 
 
 

Influenza sul 
sistema 

educativo 
 
 

basata su 
 

Determinate da 
esigenze culturali 

 
 

Prodotti 
dell'insegnamento 

matematico 
(performances & 

attitudini) 
 
 
 
 
 
 

Al prprio tavolo 
 
 
 
 
 
 
 

Pragmatiche 
 
 
 
 

Curriculum 
inteso 

 
 
 

formazione 
insegnanti 

 

Determinate da 
esigenze pratiche 

 
 

Innovazione 
nella classe 

(processi a breve 
& lungo termine) 

 
 
 
 
 
 
 

Vita quotidiana 
nella classe 

 
 
 
 
 
 

Ricerca-Azione 
pragmatica e 
sperimentale 

 
 

Curriculum 
migliorato 

 
 
 

espansione 
graduale 

 

Determinate da 
esigenze di ricerca 
 

Modelli di 
insegnamento-
apprendimento 

(processi a breve 
& medio termine) 

 
 

 
 

 
 

Esperimenti 
opportunamente 

montati 
 
 
 
 
 

Induzione 
sperimentale 
Osservazione 

distaccata 
 

Curriculum 
raggiunto 

 
 
 

ulteriore 
tecnologia 

 

Determinate da 
esigenze culturali, 
pratiche, di ricerca 

 
Innovazione nella 
classe & prodotti 
dell' insegn. Mat. 
(performances & 

attitudini) & Modelli 
di insegnamento-
apprendimento 

(processi a breve & 
lungo termine) 

 
Al prprio tavolo & 

Esperimenti 
opportunamente 

montati 
(esperimenti di 
insegnamento) 

nella classe 
 

Sperimentali 
 

Osservazione 
partecipante 

 
Relazioni tra il 

Curriculum inteso, 
migliorato e 

raggiunto 
 

espansione graduale 
& formazione 

insegnanti 
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Risultati Libri di testo; 
griglie per 

analizzare testi; 
syllabus 

Progetti per 
l'innovazione 

curriculare 

Modelli di 
insegnam.-
apprendim. 
(tassonomie, 

gerarchie, schemi 
di interazione) 

Progetti per 
l'innovazione 
curriculare & 

Modelli di 
insegnam.-
apprendim. 

Controllo 
 
 
 

Cornice 
teorica 

Nella Matematica 
 
 

Scarsa attenzione 
alla 

psicologia 

Forti connotazioni 
sociali 

 
Scarsa attenzione 

al controllo teorico 

Paradigma delle 
scienze 

cognitive s 
 

Scarsa attenzione 
ai contenuti 
matematici 

Kit di strumenti 
(validità locale) 

 
 

Complementarità 
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Componente B: RDM per l'innovazione concreta nella classe 
 

Obiettivo di questo tipo di ricerche è la produzione di esempi 
paradigmatici per il miglioramento dell'insegnamento della matematica in 
situazioni "specifiche", concentrando gli sforzi sui problemi concreti che 
emergono dall'educazione matematica nella quotidianità e specificità della 
classe. L'intervento nella classe è organizzato su basi pragmatiche e grande 
attenzione è dedicata ai processi di insegnamento-apprendimento (oltre che ai 
loro prodotti). 

Un documento molto significativo che illustra questa componente è 
rappresentato dalla seguente pagina di Emma Castelnuovo: 

 
È necessario ricorrere all'oggetto e all'azione se si vuole che 

l'insegnamento della geometria intuitiva abbia un carattere 
costruttivo e che sia quindi formativo: ecco la conclusione a cui 
vorremmo aver condotto il lettore. 

Oggetto e azione che non devono seguire uno schema 
prestabilito, ma lasciarsi ispirare ogni volta dalle esigenze della 
classe che l'insegnante avrà la sensibilità di saper cogliere: è proprio 
da queste esigenze che sono sorti gli esempi che abbiamo dato. 

I mezzi pratici per la realizzazione delle esperienze non hanno 
nessuna importanza: si tratterà di un modello, di un dispositivo, di 
un'esperienza realizzata con l'aiuto di un materiale o solamente 
immaginata, delle variazioni di una luce o del mutarsi di un'ombra. 

Ed è proprio forse questa libertà di ideare e di interpretare, 
ugualmente alla portata del maestro e dell'allievo, che costituisce una 
delle caratteristiche del metodo costruttivo (Castelnuovo, 1965, p. 
65). 

 
Esempi corrispondenti all'estero sono rappresentati da molti coevi lavori 

didattici, ad es. quelli di Gattegno e Dienes, nonché dalla stragrande 
maggioranza dei lavori presentati alle riunioni della CIEAEM in quegli anni. 

C'è da dire che anche se le radici dei movimenti innovativi erano nelle 
scuole, molti matematici professionisti erano in primo piano anche in questa 
componente, soprattutto con la nascita dei primi Nuclei di Ricerca Didattica, 
che tanta importanza avrebbero avuto negli anni successivi, come è ben noto 
(cfr. la discussione in Malara, 1998): basti qui ricordare il più illustre, Giovanni 
Prodi (cfr. Prodi, 1975/77, 1992) . È quindi difficile classificare i contributi dei 
vari autori nell'una o nell'altra componente: esse sono infatti a volte entrambi 
presenti nello stesso autore, in forme diverse di integrazione. Inoltre in 
entrambi i casi i risultati prodotti (vale a dire reti concettuali nella componente 
A, schemi di sperimentazioni nella componente B generalmente non sono 
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ancora direttamente spendibili in classe, ma devono essere ulteriormente 
elaborati: si tratta di quelli che in un documento ICMI sulla natura e i risultati 
della ricerca didattica (ICMI document, 1995) vengono definiti energisers of 
practice. 

Nonostante ciò, è possibile fare un confronto tra le due componenti, 
considerando l'immagine e l'influenza che la ricerca didattica ha avuto sul 
sistema educativo. Molto schematicamente, si può dire che nella componente A 
si assume un modello “top-down”: il punto di partenza è l'analisi concettuale 
che determina di conseguenza la pratica; invece nella componente B si assume 
la ricerca-azione: si parte dallo specifico problema di insegnamento quale è 
percepito dall'insegnante e la pratica è determinata dalle concrete condizioni di 
azione nella classe. Nel primo caso, l'influenza sul sistema educativo è giocata a 
livello di curriculum inteso (programmi e libri di testo, cfr. Barra et al., 1992), 
mentre nel secondo caso l'influenza sul sistema educativo è giocata a livello di 
curriculum effettivo (nella realtà effettuale della classe). In entrambi i casi la 
diffusione è basata su una fede ottimistica negli insegnanti; in A, si mira di più 
alla prima formazione e all'aggiornamento (pensando che ciò sia sufficiente ad 
avviare il cambiamento), in B si mira di più alla capacità che hanno gli 
insegnanti, cui siano offerte buone esperienze di ricerca sul campo, di 
diffondere tra i colleghi la competenza professionale così acquisita. 

E' da notare che è stata l'esistenza di gruppi di ricerca misti Università-
Scuola a permettere una sempre crescente integrazione delle due componenti, 
evitando la scissione tra ricerca teorica e ricerca-azione, come generalmente è 
avvenuto in altri paesi europei (ad es. in Francia e Germania, vedi: Rouchier, 
1994, Griesel et al., 1992). Ed è altrettanto vero che l'integrazione dei due aspetti 
è maturata anche grazie alla politica di rinnovamento dei programmi attuata 
negli anni settanta e ottanta, che ha visto coinvolti a vario livello molti 
matematici dell'Università e numerosi insegnanti della scuola elementare e 
media (inferiore e superiore) impegnati nelle attività di ricerca (e 
aggiornamento) dei Nuclei.  

Tra gli esempi più interessanti di integrazione tra le due componenti 
troviamo i libri di testo per le superiori di Lombardo Radice, Prodi, Speranza, 
Villani ed altri; il progetto RICME, coordinato da Pellerey, per le elementari 
(Pellerey, 1979/82). 

La collaborazione tra matematici professionisti e insegnanti è essenziale 
per capire gli sviluppi seguenti ed è peculiare della situazione italiana (cfr.: 
Boero, 1994, per ulteriori dettagli e confronto con altri paesi dove esiste una 
qualche forma di collaborazione tra Università e Scuola, anche se diversa dalla 
nostra; Malara, 1997, 1998, per ulteriori commenti sulla situazione italiana). 
Infatti negli anni dell'innovazione legata ai nuovi programmi (medie, 
elementari e superiori), da parte dei Nuclei di Ricerca Didattica emerge la 
necessità di precisare meglio le dimensioni più propriamente didattiche dei vari 
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progetti che vengono via via sperimentati: risulta infatti che né l'analisi basata 
sull'organizzazione concettuale della disciplina (componente A), né la ricerca-
azione nel concreto della classe (componente B), più o meno integrate, appaiono 
sufficienti per spiegare scientificamente come mai la "stessa" innovazione possa 
funzionare in una classe mentre sembra succedere l'esatto opposto in un'altra 
(per una discussione analoga in un contesto non italiano si legga l'analisi del 
progetto IOWO fatta in Douady, 1988).  

Ciò pone seri problemi riguardanti la metodologia della ricerca, 
soprattutto per l'estraneità che nella tradizione culturale italiana esiste tra 
studiosi di scienze dell'educazione e comunità dei didattici della matematica (e 
delle discipline scientifiche in generale). 

Fortunatamente alcuni eventi fondamentali, che avvengono negli anni 
ottanta rendono disponibili ai ricercatori italiani nuovi strumenti e metodi di 
ricerca nell'ambito dell'educazione matematica. 

In particolare, si ricordano:  
 
� la trentatreesima conferenza CIEAEM svoltasi a Pallanza nel 

1981 (Pellerey, 1981);  
� le quattro scuole in didattica della matematica tenutesi a Trento 

nel 1980, 1983, 1984, 1991; 
� la scuola estiva in didattica della matematica (Torino, agosto 

1990). 
 
In quelle occasioni molti ricercatori italiani interagirono finalmente con 

importanti ricercatori nel campo della didattica, affermati a livello 
internazionale. Gli italiani vennero così a contatto con tradizioni e metodologie 
diverse, in particolare con i metodi di quella che può essere definita come 

 
 
Componente C: RDM quale osservazione e modellizzazione dei 
processi in laboratorio 
 

Il suo obiettivo è di migliorare la nostra conoscenza sui processi che 
avvengono nella classe (soprattutto a medio e breve termine), al fine di 
progettare opportunamente gli interventi didattici nella classe. In tali ricerche 
sono essenziali gli strumenti e le metodologie derivate da discipline quali la 
psicologia, la sociologia e la pedagogia: in queste ricerche tipicamente si 
"montano" esperimenti, in laboratorio o nella classe che funge da laboratorio, 
per testare le diverse ipotesi scientifiche che vengono formulate. A titolo 
esemplificativo, moltissime ricerche esposte nei Proceedings PME hanno queste 
caratteristiche. 
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I risultati tipici di queste ricerche consistono ad es. in tassonomie, 
modelli di interazione, ecc. cioè in quei prodotti che il più volte ricordato studio 
ICMI (Kilpatrick & Sierpinska, 1995) definisce come economisers e demolishers of 
illusion. 

A differenza delle componenti A e B, nella componente C si parte da 
problemi di ricerca "interni" e l'influenza sul sistema educativo non è assunta 
come obiettivo determinante: l'attenzione è sull'osservazione dei processi che 
avvengono nella classe. 

L'influenza di questa terza componente, assente fino ad allora nel quadro 
dei lavori italiani, fu importantissima, in quanto determinò lo sviluppo della 
RDM italiana nell'ultimo decennio, causando una profonda ristrutturazione e 
riformulazione dell'attività di ricerca, fino ad allora limitato alle componenti A 
e B, più o meno integrate. 

Ciò non significa che la ricerca italiana rinunci alle sue peculiarità 
specifiche, tradendole per forme più esotiche di ricerca. Infatti l'interazione tra 
le tre componenti, le due più marcatamente autoctone e la terza di 
importazione, produce uno sviluppo molto specifico della RDM italiana, che la 
rende interessante con caratteristiche sue proprie di originalità nel panorama 
internazionale della RDM. 

 
 
Le tendenze più recenti della ricerca didattica in Italia 

 
 
Il punto, peraltro molto provvisorio, su questi nuovi sviluppi è fatto 

all'ottavo Seminario Nazionale di Didattica della Matematica (Pisa 1991; cfr. 
Arzarello, 1992, Boero, 1992, Malara, 1992). In tale occasione si prende atto che 
la componente B (innovazione nella classe) si sta profondamente integrando 
con elementi essenziali delle altre due (A e C). Emerge così un nuovo 
orientamento, che considera l'innovazione non solo come azione nella classe ma 
come vera e propria ricerca; si può affermare che tale orientamento si sta oggi 
consolidando in un vero e proprio filone di ricerca, grazie agli sforzi di vari 
ricercatori italiani e come tale costituisce il nucleo della ricerca italiana in 
didattica della matematica oggi. 

 
 
Filone D: Ricerca per l'innovazione 
 

Suo oggetto di studio è l'insegnamento-apprendimento della matematica, 
sia nel contesto di specifiche situazioni di classe sia nella problematica di una 
loro espansione al sistema educativo più ampio. Tale studio è finalizzato ai 
seguenti scopi, in cui l’insegnamento-apprendimento diventa anche obiettivo:  
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� produrre esempi paradigmatici di miglioramento 

dell'insegnamento matematico (ad es. progetti di rinnovamento 
curricolare complessivi o parziali);  

� studiare le condizioni per una loro concreta realizzazione, 
ovvero i possibili fattori che li rendono irrealizzabili; 

� produrre costrutti teorici innovativi, che siano utili per guidare 
l’azione degli insegnanti in classe; 

� produrre metodologie didattiche innovative, che supportino la 
comunità educativa nel progettare interventi migliorativi 
dell’insegnamento della matematica a scuola. 

 
Il primo punto deriva tipicamente dalla componente A, il secondo è 

collegato allo studio dei processi nelle classi (componenti B e C), mentre gli 
ultimi due sono già un prodotto tipico del filone D, in cui troviamo integrati ed 
elaborati aspetti che derivano da tutte le componenti A, B, C.  

Le azioni didattiche nelle classi sono progettate secondo precise scelte 
culturali ed epistemologiche (A); ragioni pedagogiche (B) e concettuali (A); 
ovvero difficoltà cognitive (C), con attenzione anche al tipo di interazione nelle 
classi (C). 

L'influenza sul sistema educativo può quindi riguardare: 
 
� espansione a cascata dei progetti per l'innovazione curriculare a 

gruppi sempre più ampi di insegnanti (come nella tradizione dei 
Nuclei di Ricerca Didattica); 

� il ricorso progressivo alla conoscenza prodotta su processi 
complessi che avvengono in classe nei momenti di formazione 
degli insegnanti, al fine di accrescere la consapevolezza che 
l'insegnante deve avere del proprio ruolo nella classe 

� la diffusione di innovazioni metodologiche suggerite dal modo 
stesso con cui si fa ricerca: ad es., la pratica della verbalizzazione 
del lavoro matematico degli allievi come produzione di testo 
parlato (e non solo di testo scritto, ridotto prevalentemente a 
calcoli), introdotta negli anni Ottanta in diversi Nuclei di Ricerca 
Didattica è oggi assunta da molte riviste per insegnanti della 
scuola elementare, con una notevole ricaduta sulla pratica 
didattica in classe. 

 
I problemi specifici di ricerca sono diversi; a titolo di esempio, uno 

consiste nel produrre conoscenza scientifica sulle relazioni tra proposte per 
l'innovazione (basate su ipotesi epistemologiche, culturali, cognitive) e il loro 
funzionamento in classe (analizzandole con strumenti diversi). In tutte le 
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ricerche per l'innovazione vi è una forte componente sperimentale (ereditata 
delle componenti B e C), intrecciata con aspetti teorici (tipici delle componenti 
A e C), in quanto suo obiettivo è l'innovazione come ricerca e non solo come 
azione nella classe; in tutte le esperienze gli insegnanti sono sempre 
direttamente coinvolti in modo attivo in tutte le fasi della ricerca: quindi il 
cosiddetto metodo dell'osservazione partecipante (Eisenhart, 1988) è quello più 
comunemente usato per raccogliere e interpretare dati. 

Tipici prodotti di questa ricerca sono: progetti per l'innovazione 
curricolare riguardanti il curriculum nel suo complesso o una sua parte 
specifica (ad es. metodi o contenuti); esempi di attenta modellizzazione dei 
processi nella classe (ad es. il ruolo dell'insegnante); etc.. A differenza del caso 
B, tali prodotti sono generalmente dati all'interno di una cornice teorica, 
originata anch'essa dalla stessa ricerca e con gli stessi presupposti metodologici. 
Quindi non si tratta solo di prodotti pratici (relativamente a un ben preciso 
ambiente) ma di risultati di base (in quanto le variabili stesse che caratterizzano 
l'ambiente in questione sono rese esplicite durante la ricerca stessa). 

Ciò è soprattutto conseguenza della cooperazione tra insegnanti e 
ricercatori, sia come progettisti sia come osservatori partecipanti. Tale 
collaborazione capillare supera radicalmente fin dall'inizio della ricerca la 
distinzione tra rilevanza "teoretica” e “pragmatica" di una ricerca (Sierpinska, 
1993), che occorre invece fare in molti altri paesi. Teoria e pratica sono generate 
e procedono insieme. Questa metodologia, che dapprima ha avuto una base 
puramente empirica, si è col tempo affermata come una scelta rilevante dal 
punto di vista epistemologico. La rinuncia alla classica distinzione tra osservato 
e osservatore (che nella ricerca educativa sono rappresentati rispettivamente 
dalla classe, insegnante compreso, e dal ricercatore) rappresenta infatti uno 
slittamento dal classico metodo di matrice positivista, mutuato dalle scienze 
naturali. 

Molto schematicamente, si può affermare che gli aspetti più innovativi 
nella attuale RDM in Italia sono quelli che concretamente cercano di elaborare 
strumenti adatti ad affrontare la duplice polarità in cui si situano i suoi 
prodotti: da un lato, la specificità e pragmaticità dei suoi aspetti più concreti; 
dall'altro, la generalità ed astrazione dei suoi risultati più teorici. La tensione è 
dovuta alla compresenza delle tre componenti A, B, C sopra discusse. Per dare 
conto opportunamente del filone D occorre una descrizione dinamica delle 
relazioni reciproche che nascono dalle tre componenti di partenza e non solo 
una loro giustapposizione. 

Molti ricercatori italiani (e non solo) concordano nel dire che fare RDM 
significa soprattutto studiare i processi di insegnamento-apprendimento della 
matematica nella loro complessità come sistemi dinamici, in cui le varie 
componenti sono usate nell'analisi in modo globale e interfunzionale. Cfr. la 
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nozione di complementarità in Steiner (1985) e la discussione fatta nell'ultima 
parte di Arzarello & BartoliniBussi (1995). 

In sintesi, si può dire che l’evoluzione della ricerca didattica in Italia si 
sia sviluppata producendo un terreno di lavoro in cui da una serie di germi 
primitivi, che ne costituiscono la base di partenza, si sono sviluppati problemi e 
metodi più complessi: da una serie di variabili del primo ordine che descrivono 
le componenti di base (A, B, C) si è così passati a un intreccio più fine di nuove 
variabili che collegano le precedenti a un livello superiore (variabili del secondo 
ordine) nel filone D. 

Per descrivere appropriatamente la peculiarità della ricerca didattica 
italiana occorrono quindi strumenti adatti a cogliere questo duplice livello che 
la caratterizza. A tal scopo, si è elaborato un duplice test per l’analisi delle 
ricerche in didattica della matematica. Il primo è il cosiddetto: 
 
Test 1 (di minimalita’) - In una ricerca in didattica almeno due delle tre 
componenti A, B, C devono essere presenti. Per essere rilevante, tutte e tre le 
componenti devono essere presenti. 

 
Diamo qualche esempio per farci comprendere meglio. 
 
� Boero e Szendrei evidenziano la necessità di considerare non solo 

aspetti quantitativi ma anche ‘informazioni qualitative sulle 
conseguenze di innovazioni metodologiche o di contenuti’. 
Questo è un tipico modo di considerare proprietà del secondo 
ordine. Come pure del secondo ordine sono le ‘relazioni nella 
classe tra insegnanti, allievi e conoscenza matematica; quelle tra 
matematica scolastica e matematica dei matematici; o quelle tra 
risultati della ricerca e pratica nella classe’, cui essi si riferiscono 
nel loro lavoro. 

� La ricostruzione che Perrin-Glorian (1994) fa dello sviluppo della 
ricerca didattica francese mostra anche in quel caso il ricorso a 
concetti elaborati in cornici culturali e concettuali diverse e a 
partire da problematiche diverse (ad es., il divario tra 
conoscenze scolastiche e conoscenza che deve essere insegnata, 
nella teoria della trasposizione didattica) e dunque la necessità 
di ricorrere ad un’analisi del secondo ordine per elaborare un 
opportuno quadro teorico. 

 
E’ importante osservare che analisi del secondo ordine non significa 

combinare insieme le componenti del primo ordine come un puzzle, ma invece 
le relazioni tra queste hanno un carattere sistemico (la dinamicità inter-
funzionale di cui sopra). L’idea viene da Vygotskij (1990): egli sostiene la 
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necessità di studiare le componenti unitarie di un fenomeno, cioè quelle che 
hanno ancora le caratteristiche fondamentali del processo che si analizza, senza 
ridursi ad unità più semplici che non avrebbero più questo aspetto globale 
(Vygotskij fa l’analogia della molecola di acqua e degli atomi di idrogeno e 
ossigeno). Ebbene, analogamente per la RDM non ha senso studiare 
separatamente gerarchie concettuali per la matematica e l’interazione sociale, se 
queste non vengono messe a fuoco in un contesto dove le troviamo all’opera 
insieme.  

Supponiamo dunque che una ricerca abbia superato il test di minimalità; 
occorre ora che superi il: 

 
Test 2 (di interfunzionalita’ dinamica) - In una ricerca in didattica della matematica 
la dinamicità inter-funzionale tra le componenti è soddisfatta. Cioè, l’analisi è centrata 
pittosto sulle relazioni tra le componenti che sulle componenti stesse. 

 
Tale approccio alla RDM è un’ulteriore eleborazione della nozione di 

complementarità di Steiner (1985): cfr. la discussione in Arzarello & Bartolini 
Bussi (1998). 

Dal nostro punto di vista una ricerca è tanto più profonda quanto più 
entra in questi problemi ed è tanto più ampia quanto più coinvolge le diverse 
componenti in forma globale e inter-funzionale. 

Riassumendo, molti ricercatori italiani concordano nel dire che fare RDM 
oggi significa studiare i processi di insegnamento-apprendimento della 
matematica in tutta la loro complessità in quanto sistemi dinamici. Ciò vuol 
dire che essi sono analizzati (o perlomeno dovrebbero esserlo) come processi 
dove le diverse componenti vivono insieme, nel concreto in cui ciò avviene. 
Questo nuovo approccio è oggi fortemente in sviluppo in Italia e ha profonde 
conseguenze sia sul piano con cui vengono ripensati i contenuti, sia dal punto 
di vista metodologico; infatti la RDM italiana oggi consiste nella fattiva 
interazione tra proposte per l'innovazione didattica (basate su solide ipotesi 
epistemologiche, culturali e cognitive) e il loro effettivo funzionamento nella 
classe (analizzato con strumenti diversi); in questa interazione, fondamentale e 
specifico dell’esperienza italiana è il coinvolgimento degli insegnanti in tutte le 
fasi della ricerca come osservatori partecipanti, nel senso sopra ricordato. 

Nei prossimi capitoli cercherò di esplicitare la precedente affermazione, 
riferendomi ad esempi concreti (sec. 2) ed analizzandone le conseguenze 
metodologiche. 

 



210  Ferdinando Arzarello 

 

I temi di ricerca della scuola italiana 
 
 
La presentazione di M. Bartolini Bussi ha messo in evidenza vari temi 

presenti nella ricerca didattica italiana attuale; essi possono essere classificati in 
due categorie: 

 
a) temi di contenuto:  
� Geometria 
� Algebra 
 
b) temi trans-curriculari: 
1. Costruzione sociale del sapere 
2. Contesti reali 
3. Teoria e teoremi 
4. Storia ed epistemologia 
5. Difficoltà di apprendimento 
6. Concezioni della matematica 
7. Nuove tecnologie e multimedia 
 
Come osservato da M. Bartolini Bussi, i secondi costituiscono il nucleo 

più innovativo delle ricerche in corso in Italia (con ricadute importanti sui temi 
di contenuto sotto i); argomenterò per provare che una loro comprensione è 
possibile solo se si considerano i due livelli di analisi introdotti nel capitolo 
precedente, cioè tenendo conto delle variabili sia del primo che del secondo 
ordine.  

Intanto è interessante osservare che molti dei temi trans-curricolari 
possono essere visti come: 

 
� Filiazioni dei diversi filoni di ricerca, in particolare dalle prime 

tre componenti (A, B, C), con un’analisi del primo ordine. 
� Intreccio di componenti diverse (A, B, C) in temi di ricerca più 

complessi, con un’analisi del secondo ordine (filone D). 
 
Questo comporta un’analisi particolare della metodologia di ricerca, da 

condursi anch’essa su di un doppio livello, che sarà abbozzata nel sec. 3.  
E’ chiaro infatti che il tema 1 (costruzione sociale del sapere) così come il 

tema 5 (difficoltà di apprendimento) sono fortemente connessi con la 
componente B (innovazione in classe): si tratta della tradizione che fa 
riferimento a un insegnamento ‘a tutta la classe’ e il più possibile ‘per tutti’. 
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Il tema 2 (contesti reali) anch’esso fa riferimento alla componente B (ad 
es., il lavoro di E. Castelnuovo o quello classico della matematizzazione della 
realtà, cfr. Spotorno & Villani). 

Il tema 3 (teoria e teoremi) fa riferimento alla componente A (didattica 
basata sui concetti) ed è uno dei più cari ai matematici. 

Il tema 4 (storia ed epistemologia) è anch’esso una filiazione della 
componente A (si pensi ai lavori di Enriques o di Lombardo Radice). 

Il tema 6 (concezioni della matematica) è invece una tipica derivazione 
‘esterna’ alla tradizione italiana, derivata dal filone C (osservazione di processi 
in laboratorio), anche se si innesta in modo deciso sulle specificità italiane (ad 
es., l’insegnante ricercatore). 

Un discorso a parte merita il tema 7 (nuove tecnologie e multimedia): 
esso non è direttamente ascrivibile ad alcuno dei filoni in modo diretto: appare 
piuttosto (ma è una tesi che meriterebbe un’analisi più approfondita) una 
specifica ramificazione del tema 2, cioè il problema dei nuovi strumenti in 
quanto facenti parte di un Contesto pregnante e predominante nella odierna 
società tecnologica (si veda Malara, 1998, per altre informazioni). 

E’ però altrettanto chiaro che la loro lettura attuale, quale risulta dai 
progetti di ricerca e dai lavori, esige un approccio tipicamente del secondo 
ordine, in cui occorre tenere conto delle interazioni tra i vari filoni per 
comprendere quanto succede. 

Anzi, i risultati ottenuti e lo sviluppo delle ricerche in alcuni di questi 
temi hanno senso proprio in quanto si situano tipicamente in questa 
dimensione del secondo ordine. In altre parole, in quanto sono riusciti a mettere 
a fuoco un campo di lavoro teorico e sperimentale (o almeno uno dei due) in cui 
la problematica affrontata ha senso solo in quanto se ne dispone di una 
descrizione al secondo ordine: cioè l’analisi (apriori e aposteriori) del sapere in 
gioco, delle variabili didattiche, delle dinamiche mentali di allievi e insegnanti, 
le conseguenti condotte dell’insegnante in classe sono esprimibili solo al 
secondo ordine e in modo dinamico e inter-funzionale. 

Per rendere più chiaro il discorso, mi riferirò ad alcuni esempi 
emblematici che sono raccolti nella tabela 2. Essa riassume in forma 
graficamente evidente alcuni intrecci che sono alla base di questi sviluppi del 
secondo ordine. Infatti contiene, sia nelle righe che nelle colonne alcuni dei temi 
trasversali. Sulla diagonale principale si hanno quindi i nuclei di partenza che 
gemmano filoni del secondo ordine con intrecci vari rappresentati dalla caselle 
fuori diagonale. Ad es., il tema dei contesti reali intrecciandosi con la 
costruzione sociale del sapere produce le ricerche di impronta vigotskiana, che 
studiano l’intreccio complesso degli strumenti, dei gesti e del linguaggio nella 
costruzione del sapere. Un esempio molto significativo è stato illustrato da M. 
Bartolini Bussi nella sua relazione (ingranaggi e cerchi). Un esempio analogo, in 
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cui si intrecciano i temi storici con quelli della costruzione sociale del sapere, è 
costituito dal gioco voci-eco, illustrato da Boero et al. (1997, 1998). 

Vediamo ora qualche ulteriore esempio in forma sintetica. 
 

Tabela 2 - Variabili del secondo ordine 
 

T 
  E 
   M 
      I 

1. Costruzione 
Sociale del  
Sapere 

2. Contesti  
Reali 

3. Teoria e  
Teoremi 

4. Storia ed 
Epistem 

 
1. 
 

Discussione 
matematica 
 
 

Mediazione 
Semiotica 
(I gesti) 
 

Discussione 
Argomentazione 
Dimostrazione 

Lettura 
Interpretazione 
di fonti storiche 
(voci-eco) 

2.  
 

Campi di 
Esperienza 

Unità  
Cognitiva 

 

3.  Dragging Teoremi Analisi/Sintesi 
 

 
 
Il tema teorie e teoremi (colonna 3) non consiste solo 

nell’approfondimento degli aspetti epistemologici della dimostrazione nei vari 
contesti matematici (geometria, aritmetica, etc.), che pure è rilevante ma implica 
un’analisi degli aspetti cognitivi con cui la dimostrazione può diventare oggetto 
di didattica: come tale richiede un’analisi che si faccia carico degli aspetti 
cognitivi e didattici. Ne risultano concetti nuovi, tipico quello dell’unità 
cognitiva (vedi: Garuti et al., 1996, 1997, 1998) o del gioco voci-eco, che sono 
genuini concetti del secondo ordine, sia nel senso che coinvolgono relazioni tra 
filoni diversi (in questo caso i concetti matematici e l’analisi storica, gli aspetti 
cognitivi, quelli di costruzione del sapere in classe) sia nel senso che richiedono 
una complementarità di metodi non giustapposti ma integrati tra di loro, sia 
per la loro definizione teorica, sia per la loro gestione in classe. 

Il significato di queste ricerche è che a partire dalla tradizione storica 
italiana, ricchissima di riflessioni sui fondamenti della matematica e sulla loro 
ricaduta didattica (da Enriques e la sua scuola, componente A, ai lavori della 
Castelnuovo, componente B) e che costituisce un retroterra importante per le 
ricerche in didattica della matematica condotte su questo tema negli ultimi 
decenni, i lavori odierni (Arzarello et al. 1998, 1999; Bartolini Bussi et al.,1996, 
1999; Mariotti e Bartolini Bussi, 1998; Boero et al., 1998) illustrano lo sviluppo di 
un filone di ricerca originale sull'insegnamento-apprendimento dei teoremi, con 
un approccio in cui l’analisi del secondo ordine è essenziale (filone D). Infatti, 
caratteristiche salienti del filone di ricerca italiano sono l'individuazione dei 
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tratti peculiari e "invarianti" dei teoremi e delle dimostrazioni attraverso la 
storia (da Euclide ai giorni nostri) e l'indagine sperimentale sui processi di 
appropriazione di essi da parte degli allievi in una prospettiva olistica, che cioè 
non separa il momento della costruzione della dimostrazione dalle altre attività 
sui teoremi e sul sapere teorico: produzione di congetture, comprensione e 
produzione di definizioni, etc… 

Tali componenti si intrecciano (filone D) con un altro tema in cui l'Italia 
vanta una tradizione di indagine storico-epistemologica molto antica 
(componente A, che risale alle seconda metà del secolo XIX: si vedano le 
riforme dell’insegnamento della geometria nel Ginnasio-Liceo nel neonato stato 
italiano, cfr. Barra et al., 1992), collegata ad una presenza tuttora estesa e 
permanente della geometria nei programmi di insegnamento a tutti i livelli di 
istruzione (perlomeno nei Licei). Un documento interessante in cui emerge il 
filone D dai precedenti filoni A e B è rappresentato dal volume a cura di 
Mammana e Villani (1998) dell'ICMI Study Conference di Catania. La ricerca 
italiana sull'insegnamento-apprendimento della geometria si caratterizza per la 
riflessione storico-epistemologica sui contenuti dell'insegnamento, per il 
radicamento delle indagini sperimentali nella scuola, per l'attenzione ai nodi 
logici, epistemologici e cognitivi del ragionamento in campo geometrico (tutti 
temi riconducibili alle componenti del primo ordine) ma le proposte e analisi 
didattiche più innovative li elaborano ulteriormente individuando componenti 
del secondo ordine. Si vedano ad es.: Malara (1997, 1998), su difficoltà di 
apprendimento in geometria; Bartolini Bussi et al. (1994, 1997, 1998c, 1999) sulla 
costruzione sociale del sapere matematico; Mariotti (1996, 1997, 1998) su 
figurale e concettuale e sul ruolo delle teorie nella costruzione dei teoremi. 

Un discorso analogo vale per il tema dell’insegnamento contestualizzato 
della matematica (cfr. colonna 2, Contesti reali di tabela 2), tema tipicamente 
trasversale, connesso alla problematica dello sviluppo del ragionamento 
matematico nei rapporti con la realtà, centrale in molti lavori italiani. Questo 
tema risale alle estese esperienze di innovazione didattica condotte in Italia 
negli anni '70 (filone B, di nuovo Emma Castelnuovo). Anche qui da una 
semplice giustapposizione di filoni che caratterizza varie ricerche degli anni 
settanta (cioè da ricerche che non supererebbero il secondo test) si è passati a 
contributi originali del secondo ordine, che riguardano l'inquadramento teorico 
e la riflessione sul lavoro in classe. Boero ha elaborato la nozione di campo di 
esperienza, concetto che fonda la gemmazione di nozioni del secondo ordine, in 
collegamento ad altri temi (tabela 2, riga e colonna 2). Si vedano inoltre i lavori 
di Bartolini Bussi (1996; 1999), Boero et al. (1995), Basso et al. (1998), Dapueto e 
Parenti (1999), Lanciano (1996). Tali contributi definiscono una più precisa 
articolazione del rapporto tra "contesto" e "modello matematico", 
l'individuazione di interessanti potenzialità dell'insegnamento contestualizzato 
della matematica per quanto riguarda i processi di concettualizzazione in 
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campo aritmetico e geometrico e per quanto riguarda lo sviluppo delle capacità 
di ragionamento (fino al ragionamento deduttivo), la puntualizzazione delle 
relazioni tra modellizzazione matematica dei fenomeni naturali e sviluppo di 
un atteggiamento "razionale" nei confronti del mondo. 

Un altro tipico tema del secondo ordine riguarda la costruzione sociale 
del sapere matematico in classe (tabella 2, riga 1). Questa tematica trasversale di 
ricerca risale in forma più rozza ai lavori legati alle sperimentazioni degli anni 
settanta, alcune delle quali oso definire ‘ruspanti’, (sostanzialmente del filone 
B), che al di là della loro ingenuità scientifica hanno prodotto molto sul piano 
del coinvolgimento degli insegnanti nei progetti di ricerca università-scuola: 
infatti, è proprio di queste che si è sviluppata la figura dell’insegnante 
ricercatore, discussa da M. Bartolini Bussi nella sua relazione (cfr. Navarra et 
al., 1992). Anche qui si è assistito a una evoluzione verso indagini del secondo 
ordine, in particolare lo studio sull'approccio al sapere teorico e allo sviluppo 
del ragionamento matematico: si vedano i lavori di Bartolini Bussi (1996, 1998a, 
1998b) e Pesci (1998). 

Un altro esempio, sempre legato alla costruzione sociale del sapere, 
riguarda gli studi sulle concezioni degli insegnanti e degli allievi, anche nelle 
loro mutue interazioni: si tratta di un tema di ricerca in corso di evoluzione 
specifica in Italia (in parte in collegamento con ricerche estere, dove comunque 
il legame rimane più occasionale, si vedano: Cannizzaro, 1989; Furinghetti et al., 
1990) e quindi meritevole di ulteriori approfondimenti, di grande importanza ai 
fini della conoscenza della realtà del processo di insegnamento-apprendimento 
nella scuola, i cui risultati costituiscono una premessa di rilievo per la ricerca 
sperimentale sull'innovazione didattica. Questa ricerca coniuga istanze 
tipicamente italiane, che riguardano il ruolo dell’insegnante ricercatore con 
problematiche non autoctone (proprie della componente C. Un tipico esempio 
delle prime è illustrato dal seguente passo di Malara (1999): 

 
[L’insegnante-ricercatore spesso pone] seri vincoli nella scelta 

degli argomenti di innovazione su cui innestare le attività 
sperimentali… Sul versante metodologico, spesso l’autonomia li 
porta a dare poca attenzione alla pianificazione comune dei 
canovacci di discussione; a limitare la registrazione delle 
discussioni…; a rifiutare l’intervento di un osservatore muto… i 
risultati di ricerca sono strettamente dipendenti dalla sintonia e dal 
delicato equilibrio con cui si gioca il rapporto tra insegnante 
ricercatore e direttore della ricerca. 

 
A partire da problematiche fortemente connotate come la precedente, si è 

avviata una ricerca originale che negli anni '90 ha condotto alla pubblicazione di 
alcuni lavori significativi: vedi Bottino e Furinghetti (1991, 1996), Poli e Zan 
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(1999). Le ricerche italiane in questo settore manifestano chiari indizi di analisi 
del secondo ordine, ad es. per le indagini sui legami tra lo studio delle 
concezioni degli insegnanti e lo studio delle concezioni degli allievi su alcuni 
punti nodali dei curricula di matematica e delle loro trasformazioni più recenti 
(ad es. sull’ integrazione del calcolatore nel lavoro matematico e 
nell'insegnamento-apprendimento della matematica). 

Un ulteriore esempio, che fa invece riferimento ai temi di contenuto sotto 
(i) riguarda i lavori dei ricercatori italiani sull’insegnamento-apprendimento 
dell'algebra e sull’analisi del collegamento con i prerequisiti costruiti in campo 
aritmetico. In questo caso la ricerca italiana ha prodotto risultati che ritengo 
interessanti, riconosciuti anche in campo internazionale e che sono tipici 
rappresentanti dell’evoluzione verso analsi del secondo ordine. Si vedano i 
lavori di Arzarello (1998), Arzarello et al. (1993, 1994a, 1994b, 1995; 1999, in 
press); Bazzini (1999, in press), Boero (1999, in press); Malara (1999, in press); 
Menghini (1994); Reggiani (1997, 1999 in press); Basso et al. (1998) e le ampie 
bibliografie ivi contenute. L’insegnamento dell’algebra ha sempre interessato i 
ricercatori in didattica; anche qui le radici affondano lontano nel tempo. La 
componente A per es. è presente nei lavori ‘strutturalisti’ di F. Speranza 
(XXXX), mentre la componente B è diffusa nei lavori della Castelnuovo (è 
interessante osservare, a margine, che di fatto l’idea di taglio didattico di Filloy e 
Rojano, che troviamo sempre citata nella letteratura, è presente già nei lavori 
della Castelnuovo, nomenclatura e ricerca sperimentale di tipo C a parte) e di 
Prodi (come nota a margine, Prodi integra nel suo lavoro didattico le 
componenti A e B in forma spesso originale e sempre profonda: ad es., nel caso 
dell’algebra, si trovano, senza chiamarle così, già di fatto alcune delle 
distinzioni fatte da Arzarello, Bazzini e Chiappini sul senso algebrico di una 
formula). Il passaggio dalle componenti A, B (la componente C mi pare meno 
presente, anche a livello metodologico) a una riflessione del secondo ordine è 
segnata in Italia dalla partecipazione di alcuni ricercatori italiani al Discussion 
Group sull’algebra del PME, dal seminario WALT (Workshop on Algebraic 
Learning in Turin, tenutosi nel 1992 a Torino), cui parteciparono qualificati 
studiosi internazionali (Sfard, Bell, Sutherland) e da cui originò il seminario 
SFIDA (Séminaire Franco Italien de Didactique de l’Algèbre), in collaborazione 
con J. P. Drouhard (cfr. Drouhard, 1995), già allora attivissimo su questo 
versante. L’analisi delle complesse dinamiche che si vengono a determinare nel 
processo di messa in formula di una problema, di manipolazione e di lettura di 
una formula ha portato all’elaborazione di modelli teorici (Arzarello et al., 
Boero), di interventi didattici che si rifanno a tali modelli (Malara, il gruppo di 
Pavia), eventualmente con l’uso di strumenti informatici (Chiappini, Lemut), di 
riflessioni storico-epistemologiche sul linguaggio algebrico (Menghini). La 
caratteristica comune di tutte queste ricerche è che in tutte sono presenti molti 
elementi della componente A, B, ma il punto essenziale è la loro integrazione in 



216  Ferdinando Arzarello 

 

una teoria più complessa dove tali componenti sono rielaborate ‘al secondo 
ordine’: un esempio per tutti è la nozione di “spazio-tempo di produzione e di 
azione”, descritta in Arzarello et al. (1995). 

E’ interessante osservare, come ulteriore nota a margine, che i lavori 
stranieri che più hanno influenzato le ricerche italiane spesso sono già del 
secondo ordine, mentre di minore peso sono state nei nostri riguardi le ricerche 
della componente C, che si trovano in molti reports dei PME americani: un 
esempio significativo del primo tipo è dato dai lavori di A. Sfard, cui fu 
respinto un bellissimo lavoro sulla reificazione (nozione del 2° ordine) da parte 
dei referees, non favorevolmente disposti nei confronti di ricerche non di 
laboratorio. 

Un’analisi efficace di tali componenti (che presenterò nell’esposizione 
orale) richiede in realtà una tabella multidimensionale e non bidimensionale 
come la tabella 2. La necessità di ricorrere ad analisi multidimensionali è ormai 
molto frequente: ad es., per l’analisi dell’esperienza citata di M. Bartolini Bussi, i 
riferimenti ad Erone, richiedono un rinvio al tema storia ed epistemologia; 
analogamente le ricerche di Arzarello, Olivero e Robutti sul dragging, vedi 
Arzarello et al. (1998, 1999), si intrecciano non solo con la casella sui gesti e la 
mediazione semiotica ma anche col tema teoria (in quanto studiate nel contesto: 
produzione di teoremi) e con quello storico (in quanto fortemente connesse coi 
problemi dell’analisi e della sintesi in geometria). 

 
 

Considerazioni metodologiche 
 
 
Il quadro che emerge dalla nostra analisi si caratterizza per una certa 

unitarietà rispetto al livello di approfondimento (le variabili del secondo ordine 
oltre a quelle del primo), ma le problematiche affrontate si presentano in modo 
frammentario. La frammentarietà non è dovuta solo al fatto che abbiamo 
considerato una serie di ricerche prodotte da persone diverse ecc., ma anche dal 
fatto che i problemi affrontati sono strutturalmente diversi. Ad es., il problema 
della modellizzazione è ben diverso da quello dei teoremi, etc. 

Questa diversità (e ricchezza) delle problematiche ha profonde 
conseguenze sul piano metodologico. Infatti ne risulta un quadro composito e 
sostanzialmente contraddittorio; ciò può significare due cose: (a) l’analisi dei 
problemi e lo sviluppo della ricerca non sono ancora giunti a un livello 
sufficiente di elaborazione sul piano metodologico; (b) la natura dei problemi è 
tale che la contraddittorietà è strutturale e quindi per essere studiati essi 
richiedono approcci tra loro non sempre coerenti e comunque complementari 
(cfr. Steiner, 1985). 
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Nel presente capitolo cercherò di mettere a fuoco alcuni problemi di tale 
quadro: essi vanno intesi come elenco provvisorio di questioni da porre meglio 
e studiare nel prossimo futuro da parte dei ricercatori italiani in didattica. 

 
a) Tempo dell’allievo, tempo dell’insegnante, tempi del ricercatore. I fenomeni 

del secondo ordine che le ricerche sopra discusse hanno evidenziato acquistano 
significato se correlati con un’altra variabile fondamentale nei processi didattici, 
cioè la variabile tempo. Ogni variabile del secondo ordine è significativa in 
quanto viene colta nel flusso temporale della classe e dei soggetti che 
partecipano ai processi di apprendimento-insegnamento. Ora tale flusso si 
svolge a velocità diverse, per così dire, e certi fenomeni vengono compresi solo 
se ciò che avviene nel micro-tempo è collegato opportunamente a ciò che si 
svolge nel macro-tempo (cfr. Boero, 1990). 

Spesso le variabili del secondo ordine coinvolgono variabili del primo 
ordine che hanno tempi ‘naturali’ diversi: questa è una delle radici delle 
difficoltà strutturali dal punto di vista metodologico. Per usare una metafora, è 
come se si dovesse studiare un fenomeno fisico che per essere compreso nella 
sua completezza deve essere risolto sia sul piano della meccanica classica sia su 
quello della meccanica quantistica, il che può addirittura risultare 
contraddittorio. I fenomeni didattici del secondo ordine infatti mostrano questa 
difficoltà, che devono essere studiati sia con una grana fina, sia con una grana 
grossa e quindi sembrano richiedere nel complesso metodi di indagine diversi, 
sempre complementari, a volte contraddittori tra di loro. Da un lato abbiamo 
infatti i processi di lungo termine, tipicamente legati alle problematiche più 
innovative del filone D (con origine nella componente B), basate sull’analisi 
dell’evoluzione dei processi degli allievi, delle concezioni degli insegnanti ecc., 
in macrosituazioni. Dall’altro, i processi a breve termine, anch’essi presenti nel 
filone D (con origine dalla componente C), basati sull’analisi fine delle 
microsituazioni didattiche. 

E’ chiaro che lungo termine non significa somma di processi a breve 
termine: il mutamento di ordine di grandezza nel tempo implica anche una 
diversa ‘grana’ secondo cui guardare le cose che avvengono in classe. 

 
b) Lo statuto degli enti matematici. Anche qui la peculiarità della ricerca 

didattica (in questo caso non solo italiana) mette in discussione lo statuto 
epistemologico degli enti matematici in gioco nei processi di insegnamento-
apprendimento. Essi vanno intesi in relazione ai processi, cognitivi, sociali ecc., 
che ne regolano l’appropriazione (o costruzione) o meno da parte degli allievi 
nell’ambito di quelle che possiamo genericamente indicare come situazioni di 
apprendimento-insegnamento. Le risposte possibili a questo tipo di 
problematiche sono diverse e spesso complementari tra di loro e sono 
profondamente marcate dalle teorie didattiche esplicite o implicite che si hanno 
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rispetto a questo problema (e che caratterizzano in forma non neutra la 
situazione di apprendimento-insegnamento). Inoltre si intrecciano 
profondamente con i problemi temporali del punto a): infatti, la diversa ‘grana’ 
che si usa in relazione al ‘tempo’ studiato implica una diversità nello statuto 
degli enti e delle nozioni matematiche in gioco (tipica considerazione del 
secondo ordine che sovverte il quadro del primo ordine della componente A). 

 
c) Scientificità delle conoscenze per l’innovazione didattica. Alcune 

peculiarità della ricerca italiana in didattica della matematica -tipicamente 
l’insegnante quale osservatore partecipante, il rifiuto di ricerche puramente di 
laboratorio, la continuità didattica di uno stesso insegnante di matematica in 
periodi lunghi a tutti i livelli scolastici - hanno come conseguenza che si 
studiano i fenomeni didattici nella scuola reale e quindi nell’ambito di momenti 
genuini di insegnamento, in cui l’intervento ai fini della ricerca viene 
generalmente subordinato agli obiettivi di insegnamento della classe. Ciò 
implica che comunque nelle nostre ricerche tutte le dimensioni temporali 
proprie delle variabili in gioco si confrontano col tempo della classe concreta in 
cui si opera. Ciò costituisce una contraddizione non indifferente, che però è 
essenziale nell’insegnamento reale: in laboratorio la variabile tempo può essere 
dilatata o contratta oltre ogni limite, cosa più difficile in classe. Questo 
approccio mette in discussione radicale i metodi ‘da laboratorio’ della 
componente C e pone in forma diversa il problema della scientificità delle 
nostre ricerche (cfr. Boero & Szendrei, 1995). Il problema della riproducibilità e 
della quantificazione dei risultati va affrontato da un nuovo punto di vista, in 
quanto occorre produrre conoscenze scientifiche per l’innovazione didattica e 
non conoscenze teoriche avulse da un contesto. Una tesi è che mentre i metodi 
quantitativi e la riproducibilità hanno un senso per le variabili del primo 
ordine, in quanto è individuabile una ‘grana’ specifica sotto la quale 
considerarle, misurarle ecc., per le variabili del secondo ordine ciò non appare 
più possibile in quanto necessitano di ‘grane’ osservative diverse, sia per i 
tempi diversi sia per la molteplicità di stati in cui si presentano gli oggetti di 
osservazione. Si ha una specie di principio di indeterminazione delle variabili 
didattiche. Esso mette radicalmente in discussione i metodi classici di 
osservazione scientifica, che con grande difficoltà si adattano al nuovo quadro 
(tipicamente si pensi alle griglie per il rilevamento delle discussioni 
matematiche). 

Rispetto a questo quadro complesso e non ancora nitido, i ricercatori 
utilizzano in forma più o meno esplicita una pluralità di metodi, che non sono 
universali ma appaiono funzionali al problema studiato. 

Ad esempio quando si studia il ruolo dell’insegnante (e quindi i tempi 
sono i suoi in relazione a quelli degli allievi; lo statuto degli enti in gioco è 
centrato sulle dinamiche che ne permettono la trasmissione dall’insegnante 
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all’allievo) sembra utile il ricorso all’Activity Theory, sia perché la tradizione 
vygotskiana è quella che ha dato peso all’insegnante, sia perché la scansione di 
Leont’ev (cioè la ‘grana’ da lui utilizzata per i tempi) sembra particolarmente 
adatta ad analizzare e pianificare questo (Leont’ev, 1978). In questo senso 
lavorano M. Bartolini Bussi (cfr. sua relazione), M. Alessandra Mariotti 
(progetto cabri), F. Arzarello (scuola elementare). E’ da osservare che, sia pure 
nel rispetto sostanziale del contratto didattico con gli allievi, spesso in questo 
caso l’esigenza di studiare con cura le dinamiche dei vari tipi di discussione che 
avvengono in classe porta a una dilatazione dei tempi nella classe (il fenomeno 
è riscontrabile sia a Modena che a Torino). 

Il ruolo dell’insegnante può a sua volta essere studiato anche con 
attenzione a variabili del secondo ordine di natura diversa, tipicamente le sue 
concezioni (cfr. Furinghetti). 

Ma non esiste solo il ruolo dell’insegnante (né solo i suoi tempi, e il suo 
punto di vista sullo statuto degli enti matematici). Quando le variabili 
didattiche della ricerca sono altre, la metodologia dell’activity theory può non 
essere la più utile. Ad esempio, può essere utile una microanalisi (con grana 
finissima) dei tempi degli allievi in situazione di dialogo con l’insegnante o di 
problem solving individuale o altro (cfr. Boero e Scali, 1996). Tale microanalisi 
può richiedere come base teorica elementi desunti da teorie diverse, in quanto 
ritenute funzionali al problema studiato, secondo un approccio complementare 
(dietro a questo termine si nasconde al momento la non risolubilità del 
principio di indeterminazione didattica). Ad esempio, il gruppo di Genova 
(Boero) fa riferimento in parte alla teoria delle situazioni didattiche (con 
modifiche sostanziali per quanto riguarda l’intreccio tra azione e formulazione), 
in parte alla nozione vygotskiana di mediazione, che diviene pervasiva 
dell’intero processo (e non limitata solo alla fase di istituzionalizzazione), in 
parte ‘lavora in proprio’ (ad es. con il gioco voci-eco). E’ interessante osservare 
che in questo caso si può talvolta assistere a un fenomeno opposto a quello 
della dilatazione dei tempi riscontrato nell’activity theory: infatti la necessità di 
avere una microanalisi, al fine di indagare i processi di pensiero degli allievi, 
porta a volte a contrarre i tempi della situazione didattica in modo da avere un 
quadro più compatto di quanto succede. 

Mi pare che questi fenomeni di dilatazione e contrazione dei tempi 
corrispondano a una forma implicita di esperimenti da laboratorio (da 
componente C che vengono inseriti nella concreta attività di classe, secondo una 
modalità piuttosto originale. 

Ciò è tanto più interessante se questi tempi della ricerca, che sono stati 
fatti propri dall’insegnante ricercatore tendono a diventare anche i tempi degli 
allievi. Risulta infatti dai lavori di Boero sulla generazione dei teoremi e di 
Arzarello sulla condensazione che la contrazione e cristallizzazione dei processi 
mentali (che sono alla base di produzione di pensiero negli allievi) 
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corrispondono a forme di contrazione temporale (fenomeno peraltro descritto 
da Vygotskij) e di accorciamento nelle strategie di ragionamento degli allievi. 
La variabile tempo con le sue diverse velocità entra quindi dentro alle 
situazioni didattiche non solo come problema metodologico complesso ma 
come variabile didattica intrigante in quanto legata a interessanti evoluzioni 
delle dinamiche mentali degli allievi. 

Analogamente, altre problematiche possono evidenziare la necessità di 
studiare variabili del secondo ordine che si intrecciano con lo statuto degli enti 
matematici nel tempo storico: un caso tipico è lo studio dei fenomeni ‘abduttivi’ 
nei contesti in cui gli allievi producono congetture e dimostrazioni (Arzarello et 
al., 1998), che da fenomeno da studiare nel microtempo cognitivo dell’allievo 
diviene problema epistemologico da studiare nel tempo storico (Arzarello, 
1999), intrecciandosi con le problematiche proprie dei metodi per “analisi e 
sintesi” della geometria. Un esempio per molti versi simile è quello sugli 
ingranaggi presentato da Bartolini Bussi. 
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En mi comentario a la documentada conferencia del Prof. Arzarello, 

comenzaré relatando algunos antecedentes inmediatos que me han iluminado 
sobre la situación actual italiana, haré una breve reflexión sobre las tres 
primeras componentes descritas en la conferencia y me centraré sobre dos 
aspectos de la investigación para la innovación, a saber: la figura del profesor-
investigador y el principio de complementariedad. 

 
 

Antecedentes 
 
 
En el año 1992, el Profesor Arzarello escribía un artículo titulado La 

ricerca in didattica della matematica en L´Insegnamento della Matematica e delle 
Scienze Integrate, recogiendo su intervención en una mesa redonda del Octavo 
Seminario Nacional de Didáctica de la Matemática (Pisa, 1991), en el que 
describía las componentes de la investigación en didáctica de la matemática en 
Italia, y hacía una serie de reflexiones sobre el camino que se debería seguir en 
los años siguientes. En dicho artículo ya señalaba las componentes: 
investigación de laboratorio (componente 1); investigación como transposición 
didáctica del contenido matemático (componente 2) e investigación sobre el 
campo (componente 3), que se identifican, respectivamente, con las 
componentes C, A y B de su conferencia. En el mismo artículo, describía los dos 
test que nos ha presentado (test de minimalidad y test de interfuncionalidad 
dinámica) y afirmaba que la investigación en didáctica de la matemática en 
Italia estaba superando los dos test en los aspectos (1) + (2) y (2) + (3), aunque 
consideraba que la investigacion en (1) + (2) tenía un exceso de teorización y la 
investigación en (2) + (3) tenía el defecto opuesto y serios problemas para la 
reproductibilidad. En dicho trabajo abogaba por hacer investigación que 
involucrase los tres aspectos, de modo sustancial y no como mera yuxtaposición 
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entre ellos. De este modo planteaba una nueva vía de investigación que se 
concreta en su conferencia como el filón1 de investigación (filone) D: 
investigación para la innovación. Después de leer su conferencia, a mi juicio, la 
comunidad de investigadores y profesores-investigadores en didáctica de la 
matemática en Italia ha recorrido un camino importante desde el Seminario de 
Pisa, con unas características y peculiaridades propias. Esta especificidad no 
debe extrañarnos desde el punto de vista de la historia de la educación 
matemática, ya que de acuerdo con Schubring (1983), dicha historia tiene una 
doble característica de especificidad nacional y de dependencia de las 
tradiciones de su historia de la educación. Esta misma afirmación se puede hace 
del desarrollo de la didáctica de la matemática en otros países ( por ej. se puede 
ver Douday & Mercier, 1992; Schupp et al., 1992, Rico & Sierra, 1994). 

 
 

Breves reflexiones sobre las componentes A, B y C 
 
 
Las tres primeras componentes, ya mencionadas, son determinantes en el 

caso italiano. Voy a comentar brevemente algunos aspectos de las mismas que 
me parecen relevantes: 

a) Colaboración entre matemáticos profesionales y enseñantes, desde el 
pasado. Considero este asunto como crucial para comprender el desarrollo y las 
peculiaridades de la situación italiana. Partiendo de la afirmación de que los 
procesos de organización y funcionamiento de la actividad científica e 
investigadora en un campo disciplinar, son sensibles a sus condiciones de 
origen y a las trayectorias de su desarrollo, las aportaciones de matemáticos de 
la talla de Enriques (1871-1946), Padoa (1868-1937) y Levi (1875-1962), entre 
otros, y, en general la existencia de una comunidad de matemáticos 
profesionales preocupados por los problemas de enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas ha sido determinante para la configuración de la disciplina 
didáctica de la matemática en Italia y su desarrollo ulterior. Los países en los 
que no ha existido esa comunidad de matemáticos, como es el caso español, 
sufrimos aún sus consecuencias. 

b) Existencia de movimientos renovadores, constituidos por profesores, 
que se inician en los centros de enseñanza, creando asociaciones, cuya 
preocupación es la innovación concreta en la clase en situaciones concretas 
(investigación-acción); considero que sin la larga trayectoria de estos 
movimientos hubiera sido imposible abordar la línea de investigación para la 
renovación. 

Quiero plantear dos asuntos, que considero importantes: 
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� La relación entre investigadores y enseñantes. En el caso italiano, 
la existencia de los Núcleos de Investigación Didáctica, 
aglutinando a unos y otros, ha ayudado a superar las posibles 
tensiones. Como éste es un problema de no fácil solución creo 
que conocer explícitamente los mecanismos de colaboración 
entre estos dos subsistemas podría iluminar posibles soluciones 
en otros países. 

� La preparación didáctica de los profesores participantes en la 
innovación. En el caso italiano, la reforma Gentile cuyos efectos 
se prolongan hasta los años noventa (Grugnetti y Speranza, 1994) 
se sustentaba, en lo que se refiere a la formación de profesores 
para la enseñanza secundaria, en el aforismo el que sabe, sabe 
enseñar, con lo que la preparación inicial en materias relacionadas 
con la didáctica de la matemática era deficiente. Malara (1992) 
considera que la influencia de la investigación didáctica sobre la 
escuela podría se más incisiva cuando en la Universidad se 
produjera una mejora del conocimiento matemático de base del 
laureado italiano en matemáticas y además se realizara un curso 
de especialización con temas de didáctica de la matemática y 
materias afines. Sería interesante conocer cómo en el período que 
llega hasta los comienzos de los años noventa se subsanó esa 
inicial deficiencia en la formación didáctica de los profesores, y 
cómo se están formando actualmente los profesores italianos de 
matemáticas para los niveles primario y secundario. 

 
 

La investigación para la innovación (filón D) 
 
 
El filón D se define como investigación para la innovación. Trata de 

integrar de modo dinámico las otras tres componentes y no como mera 
yuxtaposición de las mismas. Para dar cuenta de dicha línea se necesita una 
descripción dinámica de las relaciones recíprocas entre cada una de las tres 
componentes, constituyendo el núcleo actual de la investigación italiana en 
didáctica de la matemática. La investigación para la innovación quiere producir 
herramientas (propias o adaptando otras) para transformar directamente la 
realidad de la enseñanza de las matemáticas. Su objetivo no es sólo el 
conocimiento de los procesos que ocurren en el aula como tal conocimiento, 
sino que está orientado hacia la acción sobre dichos procesos. 

Por lo que respecta a los temas de investigación, el Prof. Arzarello ha 
presentado un elenco de temas transcuriculares que cubren casi completamente 
el espectro de problemas relevantes que hoy tiene la educación matemática. 
Hay dos tipos de análisis, el de primer orden que se lleva a cabo desde alguna 
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de las tres primeras componentes, y el de segundo orden realizado desde el 
filón D. A mi juicio, la comunidad de investigadores italianos ha hecho 
aportaciones notables con este análisis de segundo orden. En particular, el 
proyecto presentado en esta Escuela por la Profª Bartolini Bussi, Ingranage e 
cerchi, es un magnífico ejemplo de ese tipo de análisis. 

Se podría pensar en establecer una confrontación entre la investigación 
en didáctica de la matemática, tal y como la entiende la llamada escuela 
francesa (didáctica fundamental) y la investigación para la innovación, pero 
esto me parece extremadamente difícil por los diferentes problemas que 
abordan y los distintos modos de indagación sistemática que utilizan ambas. 

En cuanto a los criterios utilizados habitualmente para evaluar la calidad 
científica de la investigación educativa (por ej. los enumerados en Kilpatrick 
(1996)), tienen que ser afrontados desde un nuevo punto de vista en la 
investigación para la innovación; por ejemplo, la reproductibilidad y la 
cuantificación de los resultados. El Prof. Arzarello habla de un principio de 
indeterminación de la variable didáctica, que pone radicalmente en discusión el 
método clásico de observación científica. 

 A continuación me centraré brevemente en dos aspectos relacionados 
con dicha investigación para la innovación: la figura del enseñante-investigador 
y el principio de complementariedad Tratar estos aspectos y no otros, es una 
elección personal, que se corresponde con mis inquietudes actuales. 

 
 

La figura del enseñante-investigador 
 

Esta figura es, a mi juicio, clave en el actual desarrollo de la investigación 
en didáctica de la matemática en Italia. Todas las discusiones que se lleven a 
cabo sobre problemas claves de nuestra disciplina (marcos teóricos, calidad y 
relevancia de la investigación, relación entre teoría y práctica, métodos de 
investigación, etc.) tienen que partir de la existencia del enseñante-investigador, 
como elemento peculiar y distintivo en el caso italiano. En los núcleos de 
investigación didáctica, se produce la cooperación entre enseñantes e 
investigadores, de modo que la teoría y la práctica son generadas y producidas 
juntas. Como señala Bartolini Bussi (1994), los profesores como miembros de 
pleno derecho del equipo investigador, toman parte en la observación de sus 
propias clases como observadores participantes y adoptan decisiones en el 
curso de la acción. La reproductibilidad de la investigación, condición típica en el 
paradigma positivista, es sustituida por la gradual expansión a grupos cada vez 
más grandes de profesores. 

Me planteo aquí algunos problemas, que creo no son recogidos de modo 
explícito en el texto de la conferencia: 

 
� El papel efectivo que desempeñan los investigadores 

profesionales y los profesores-investigadores en los núcleos de 
investigación didáctica, la relación entre ambos subsistemas y la 
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superación (o no) de las tensiones que inevitablemente deben 
surgir 

� La gestión de los proyectos y la toma de decisiones. 
� El control de la expansión. Es bien conocido, que a medida que 

se transmiten las innovaciones, se suelen producir 
deslizamientos en las mismas que muchas veces contradicen los 
propósitos iniciales. 

� Las relaciones con la comunidad: padres, profesores, 
instituciones políticas, entre otras. 

 
 

El principio de complementariedad 
 
Como es bien conocido, el principio de complementariedad, importado 

por Steiner (1985) para la didáctica de la matemática desde la teoría de Bohr, es 
una herramienta adecuada para comprender mejor las relaciones entre los 
diferentes tipos y niveles de conocimiento y actividad en contraposición ,como 
“teoría científica vs. conocimiento diario”, “meta-conocimiento vs. 
conocimiento primario”, “empírico vs. formal”, “individual vs. social”, etc. Este 
principio, a mi juicio, es fundamental para comprender el sentido de la 
investigación para la innovación italiana, y, en definitiva, ese filón de 
investigación es un intento de desarrollo de dicho principio. Así, por ejemplo, 
en el proyecto del grupo de investigación encabezado por Bartolini Bussi sobre 
Discusión Matemática en la Educación Primaria, el fondo de las ideas son 
piagetianas, pero posteriormente ideas de la teoría de Vygotsky son asumidas 
por el grupo produciéndose una adaptación de las mismas que son revisadas 
continuamente. Sin embargo, esta misma investigadora reconoce que este 
proyecto no es una aplicación de la teoría de Vygotsky, sino un ejemplo de 
progresiva interacción entre teoría y práctica por medio de la apropiación de las 
herramientas teóricas correspondientes. La misma investigadora, ha usado el 
concepto de obstáculo epistemológico para modelizar un experimento de 
enseñanza con gráficas cartesianas. Por otro lado, el grupo de Génova, dirigido 
por Paolo Boero, ha utilizado junto a la teoría de las situaciones didácticas de 
Brousseau (con modificaciones propias) la noción vygotskiana de mediación 
junto con su propia teoría. Estos ejemplos nos señalan la elección ecléctica de 
marcos teóricos por parte de la investigación para la innovación italiana. 

Finalmente, señalar que la clarificación del elenco de problemas 
metodológicos presentados al final de su conferencia por el Prof. Arzarello, y 
para los que no tengo respuesta inmediata, ayudará en la profundización del 
investigación para la innovación italiana, auténtico filón de esa comunidad. 
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Notas 
 

1He mantenido la traducción literal de filone por filón que en el diccionario de la RAE tiene la 
acepción de “materia, negocio, recurso, del que se espera sacar gran provecho” 
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1 He mantenido la traducción literal de filone por filón que en el diccionario de la RAE tiene la 
acepción de “materia, negocio, recurso, del que se espera sacar gran provecho” 
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Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

 
 
 
Na sua conferência, Ferdinando Arzarelo apresenta diversos “filões” da 

investigação em educação matemática em Itália, cada um deles representando 
uma tradição de trabalho intelectual. O primeiro destes filões (A) tem origem 
matemática e inclui os estudos com referência histórica e epistemológica; o 
segundo (B) tem origem no campo pedagógico, e a sua referência é educativa e 
virada para a intervenção; e o terceiro (C) tem origem na investigação empírica, 
sendo a sua principal referência a psicologia da aprendizagem. 

Esta sistematização coloca, no entanto, um problema de cariz 
epistemológico: onde começa, de facto, a investigação? Todo a trabalho 
académico, mesmo o de raiz filosófica, deve ser considerado como 
“investigação”? Os trabalhos voltados para a intervenção, em que medida 
podem ser considerados investigação? Por outras palavras: os filões A e B são já 
“investigação” ou são ainda “pré-investigação”? 

Reconhecemos filões semelhantes no trabalho realizado em Portugal em 
didáctica da matemática. A matemática está certamente presente em muitos 
estudos, sobretudo pela forte influência da reflexão epistemológica que se 
interroga sobre a natureza desta ciência. A pedagogia e a educação constituem 
igualmente uma referência muito forte, sobretudo ligada ao terreno da prática. 
A investigação empírica proporciona também no nosso país uma 
multiplicidade de referências, envolvendo sobretudo a psicologia, a psicologia 
social e estudos de inspiração sociocultural. Esta situação leva-nos a perguntar 
se o que é específico de Itália serão os três filões ou os seus aspectos mais 
particulares. 

Para além de identificar os diversos filões, Arzarelo considera a questão 
do que os distingue entre si. Diferencia-os a partir dos objectos em que incidem 
e dos produtos que proporcionam. Usando categorias geradas no mundo anglo-
saxónico, classifica-os em: (A) syllabus e materiais de ensino; (B) energisers of 
practice; e (C) economizers and demolishers of illusion. Põe-se, também, aqui um 
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problema: não há distinções fundamentais entre estes filões do ponto de vista 
do papel da teoria e da abordagem metodológica? 

Arzarelo considera que o desenvolvimento dos diversos filões 
proporcionou a certa altura a passagem da investigação em educação 
matemática a uma “segunda etapa”, gerando um novo filão (D). O elemento 
fundamental definidor deste novo filão é a conjugação de duas ou três tradições 
(filões A, B ou C). Esta passagem coloca-nos duas questões. A primeira é se o 
traço distintivo da investigação educacional é a conjugação de várias tradições 
ou a satisfação de um conjunto de requisitos de ordem teórica e metodológica? 
A segunda questão é se não haverá problemas que podem continuar a ser 
abordados no quadro de uma única tradição. Considera também que fazer 
investigação em educação matemática hoje em dia “significa estudar os 
processos de ensino-aprendizagem da matemática em toda a sua complexidade 
enquanto sistema dinâmico”. É uma formulação interessante mas não deixaria, 
talvez, de ser adequado dar mais importância ao papel do contexto 
(macro)social e institucional onde se desenvolve o ensino da matemática.  

Arzarelo aborda igualmente os temas que têm sido considerados na 
investigação, que apresenta como quadros teóricos de análise. Em Itália tem 
sido dada grande ênfase aos temas transversais, orientação que, curiosamente, é 
também reconhecível na investigação portuguesa. Entre esses temas refere a 
construção social do saber, contextos reais, teorias e teoremas, história e 
epistemologia, dificuldades de aprendizagem, concepções da matemática, 
novas tecnologias e multimédia. Em Portugal, uma atenção significativa foi 
igualmente dada a alguns desses temas, nomeadamente o estudo de contextos 
reais, concepções da matemática e novas tecnologias. No entanto, não é para 
mim muito claro porque razão são estes temas apresentados como “quadros 
teóricos de análise” não como temas transversais ou transcurriculares.  

Passando para o campo das considerações metodológicas, uma 
semelhança muito importante entre a investigação italiana e a portuguesa é o 
foco na inovação educacional. Outra semelhança, ainda, é a ênfase na 
colaboração professor-investigador. Esta colaboração, que muito valorizamos, 
tem colocado em Portugal, no entanto, numerosos problemas, a maior parte dos 
quais estão longe de estar resolvidos: 

 
• Qual a divisão de poderes que se pode estabelecer entre 

professores e investigadores? 
• Qual o contributo específico de cada um? 
• Que divisão do trabalho? 
• Que fórmulas de gestão do trabalho? 
 
Outro conjunto de problemas envolve, por exemplo, a fase de 

disseminação de resultados: 
 
• Que audiência para os relatos? 
• Que produtos são mais importantes? 
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• Que problemas surgem no decurso do trabalho? 
• Como são superados? 
 
É sem dúvida interessante que em Itália se valorize este tipo de equipas 

de pesquisa, mas a reduzida problematização feita deixa-nos sem saber se os 
problemas sentidos são ou não semelhantes e que estratégias foram, 
eventualmente, encontradas para os resolver. 

Entre as tradições italiana e portuguesa de investigação em educação 
matemática encontramos uma diferença fundamental. Em Itália, há um vínculo 
especial (institucional) com a matemática, que leva a uma preocupação central 
com a “especificidade” dos problemas do ensino-aprendizagem desta 
disciplina. Em Portugal, a educação matemática é um campo específico da 
educação, havendo uma forte intercomunicação com outros domínios das 
ciências sociais e humanas (ver figura 1). 

 
 
Figura 1 — Interacções fundamentais da didáctica da matemática 

 

Didáctica da matemática

Matemática Ciências sociais e humanas 
Ciências da educação

Prática educativa

 
 
 
Assim, na minha perspectiva, a investigação em didáctica da matemática, 

ou, se se preferir, em educação matemática, constitui um campo particular das 
ciências da educação, precisamente de acordo com o objecto de estudo indicado 
neste texto. Ela representa, naturalmente, uma pequena especialidade dentro do 
conjunto das ciências sociais e humanas. Liga-se, por um lado, à matemática, 
num vínculo essencial para manter viva a referência disciplinar. Liga-se, por 
outro lado, ao campo da educação, tanto na vertente da teoria, de quem herda o 
cunho epistemológico essencial, como da prática, onde vai buscar, em última 
análise, a sua razão de ser, através do seu compromisso com os problemas da 
prática educativa. Neste sentido, haverá certamente espaço para a continuação 
de estudos numa lógica de 1ª e 2ª ordem, tal como indicado por Ferdinando 
Arzarelo. Mas parecem-me cada vez mais necessários estudos de 3ª ordem, que 
saibam juntar (i) a tradição de valorização da matemática com (ii) a investigação 
empírica teoricamente fundamentada das ciências sociais e humanas, e (iii) o 
quadro de valores e preocupações característicos da melhor tradição educativa. 
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Linee di tendenza della ricerca per 
l'innovazione in Italia 
Analisi di un caso paradigmatico 

 
 

Maria G. Bartolini Bussi 
Università di Modena e Reggio Emilia, Modena 
 

 
 

In questa presentazione, ci proponiamo di illustrare le principali linee di 
tendenza documentate in Italia sulla ricerca per l'innovazione nella didattica 
della matematica, facendo riferimento al progetto nazionale 'Ricerche di 
Matematica e Informatica per la Didattica', cofinanziato dal MURST e 
coordinato da Ferdinando Arzarello. Sono stati utilizzati, nella preparazione del 
testo, i rendiconti delle unità locali presentati in occasione del Seminario di 
Valutazione della prima fase del progetto, svolto a Pisa nel gennaio 1999 e i 
documenti preparatori per la richiesta di finanziamento di un ulteriore progetto 
biennale, alla cui stesura hanno preso parte molti colleghi. Inoltre Ferdinando 
Arzarello, Paolo Boero e Nicolina Malara hanno letto e commentato versioni 
precedenti di questo testo. La responsabilita' finale di questo testo e' dell'autrice 
che ha elaborato i contributi citati da un punto di vista personale. 

Si è scelta una presentazione 'bottom-up' che illustri i temi di ricerca così 
come questi si presentano all'interno di un progetto sulla geometria sviluppato 
negli ultimi tre anni nel Nucleo di Ricerca in Storia e Didattica della Matematica 
di Modena ed arricchito attraverso l'interazione con altri gruppi (coordinati da 
Ferdinando Arzarello, Paolo Boero e Maria Alessandra Mariotti). La 
collocazione di questo progetto all'interno del quadro di riferimento del 
'modello Italiano' sara' piu' chiara, confrontando questa presentazione con 
quella curata da Ferdinando Arzarello in questa stessa scuola. 
 
 

Il progetto Ingranaggi e cerchi1 
 
 

In questa sezione si presenta rapidamente il progetto Ingranaggi e cerchi 
per la scuola dell'obbligo (gradi 1-8), sviluppato a partire dal 1996 nell'ambito 
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del progetto Discussione Matematica, iniziato una decina di anni prima e 
documentato da numerose pubblicazioni (ad esempio: Bartolini Bussi 1996; 
1998a; 1998b). 

Il progetto si ricollega in modo esplicito ai lavori originali di Vygotskij, 
da cui assume alcuni elementi fondanti, strettamente intrecciati: l'importanza 
dell'interazione sociale (soprattutto nella forma - asimmetrica - di interazione 
tra adulto e bambino) intesa come la principale origine delle funzioni psichiche 
superiori; la presenza degli artefatti culturali, come strumenti di mediazione 
(semiotica) per il funzionamento psicologico; l'utilizzo del costrutto teorico di 
'zona di sviluppo prossimale' come zona metaforica in cui favorire lo 
sviluppo intellettuale attraverso l'interazione e la attività guidata su artefatti 
culturali; la distinzione tra concetti quotidiani e concetti scientifici e lo studio 
delle relazioni tra essi. 

Gli ingranaggi e i cerchi sono elementi di due campi di esperienza2. 

L'evoluzione nel tempo avviene attraverso le pratiche sociali, tra cui rivestono 
particolare importanza la 'discussione matematica' orchestrata dall'insegnante3 
e l'attività su artefatti culturali di varia natura (oltre a ingranaggi e meccanismi, 
testi di autori contemporanei o di epoche passate, immagini statiche, immagini 
dinamiche prese da CD rom o siti Web). L'attività su referenti concreti (gli 
ingranaggi e i meccanismi) sotto la guida dell'insegnante introduce la 
dimensione tattile-visiva, che, come vedremo, riveste un'importanza particolare 
nella conquista di strategie esplorative e nella genesi di sistemi di segni utili 
nella soluzione di problemi. 

L'esperimento didattico di lungo termine (tre anni) è stato sviluppato e 
osservato in sei classi di scuola elementare e media e successivamente replicato 
ed arricchito in una decina di altre classi. Il complesso delle situazioni 
didattiche piu' significative che sono state utilizzate nelle diverse classi (non 
sono descritti alcuni esercizi di applicazione o di rinforzo assegnati tra i diversi 
passi del percorso, anche con modalità diverse nelle diverse classi) è articolato 
in due percorsi paralleli, strettamente intrecciati presentati sommariamente nel 
seguito. Nella scuola media l'esperimento e' stato proposto in modo simile, con 
qualche lieve adattamento dovuto all'età degli allievi (vedi cuadro). 

 
 

Il progetto ingranaggi e cerchi e il 'modello Italiano' 
 
 

In questa breve presentazione non è possibile entrare nei dettagli di tutto 
il percorso. Ci si limita quindi ad illustrare alcuni risultati, organizzandoli 
intorno ai temi di ricerca caratteristici del modello Italiano di ricerca in didattica 
della matematica (maggiori dettagli in Bartolini Bussi e al., 1999a; in 
preparazione). 
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Ingranaggi 
 

 
Cerchi 

Prologo agli ingranaggi 
(di solito realizzato nei primi due anni della scuola elementare - età 6-8 anni) 

Si inizia con una serie di attività introduttive legate all'osservazione e alla descrizione del 
funzionamento di diversi meccanismi con ingranaggi presi dalla vita quotidiana. Il primo 
problema di disegno di un ingranaggio immaginato fa spesso comparire diverse immagini di 
ruote quadrate. Questo dato apre la via ad un approccio dinamico al cerchio. I due percorsi si 
affiancano nel tempo. 

 
!  

Problema A 
(seconda-terza elementare: età 7-9 anni) 

Il seguente problema riguarda un oggetto 
comune: il correttore a nastro (bianchetto), che, 
per consentire lo svolgimento del nastro, 
contiene, di solito in un involucro trasparente, 
due ruote dentate colorate di diverso raggio 
ingranate tra loro. Il problema evoca 
contemporaneamente un problema di 
costruzione (come sono fatte le ruote?) ed un 
problema di funzionamento (come girano ?):  

Osservo il bianchetto. Come sono le ruote: 
dimensione, forma, denti ... Pensa alle ruote in 
movimento: verso, velocità, giri. Come funziona il 
bianchetto. 

 

 
 

un correttore a nastro (bianchetto) 

Prologo al cerchio 
(terza elementare : età 8-9 anni) 

Il cerchio viene introdotto come forma che 
meglio modellizza una ruota dentata presa 
dai meccanismi conosciuti. La proprietà 
caratteristica del cerchio (la 'definizione' 
secondo Euclide), come linea con un centro da 
cui hanno uguale distanza tutti i punti della 
linea stessa, è conquistata dagli allievi nel 
corso di un approccio dinamico in cui sono 
condotti ad osservare e annotare le proprietà 
delle curve tracciate da punti particolari di 
corpi che ruotano intorno ad un asse. Il 
compasso tradizionale è visto come elemento 
di una classe piu' ampia di strumenti pratici 
che tracciano le stesse curve. 

 
 

  

Problema B 
Questo problema e il successivo riguardano 

ingranaggi immaginati: 
Abbiamo incontrato spesso ingranaggi (sullo 

stesso piano) a coppie. E se le ruote fossero 3? Come 
potrebbero essere disposte? Puoi costruire come 
preferisci le situazioni possibili (col disegno e col 
ritaglio). Da’ ogni volta le spiegazioni necessarie e 
riporta le tue osservazioni. 

 
Problema C 

E se le ruote ingranate a due a due fossero più di 
tre? Dopo avere immaginato diverse situazioni, 
prova a vedere se trovi delle regole. 

Problema D 
Questo problema viene proposto come 

critica della soluzione di un problema di 
costruzione, per fissare la nozione di cerchi 
tangenti ed alcune proprietà:  

In una classe e' stato dato il seguente 
problema : 

'Disegna una ruota S con raggio di 3 cm che 
ingrani  con la ruota qui disegnata' [e' disegnato 
un cerchio] 

Uno studente dopo alcuni tentativi ha prodotto 
questo disegno, ma si e' accorto che c'e' qualcosa 
che non va [sono disegnati due cerchi 
parzialmente sovrapposti] CHE COSA C'E ' 
CHE NON VA ? 

Prova a risolvere tu il problema e spiegagli 
come aggiustare la figura. 
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Teoria degli ingranaggi (germe di teoria3)  
Il problema precedente viene ripreso in 

una discussione di bilancio, in cui vengono 
ripercorsi i diversi processi di soluzione, 
mentre tutti gli allievi aiutano i compagni in 
difficoltà, prestando loro le parole 
mancanti.  La trascrizione della discussione 
diviene essa stessa oggetto di riflessione 
nella classe. Essa serve anche all’insegnante 
per produrre un lungo testo ufficiale per la 
classe che raccoglie, con ampi riferimenti 
alla formulazione di Erone,  la teoria delle 
ruote gli enunciati prodotti e le relative 
dimostrazioni. Il 'postulato' fondamentale e' 
il seguente : 

Due ruote ingranate complanari girano in 
versi opposti. 
 

 
! 

Teoria della tangenza di cerchi (germe di 
teoria4)  

Viene costruita collettivamente la seguente 
teoria  

Dati due cerchi tangenti (esternamente): 
1) il punto di tangenza e' allineato con i due 

centri ; 
2) il segmento congiungente i due centri passa per 

il punto di tangenza ; 
3) la distanza tra i due centri è uguale alla somma 

dei raggi. 
Viceversa, dati tre punti allineati A, T, B, i cerchi 

con centro A e raggio AT e con centro B e raggio BT 
sono tangenti in T. 

Gli enunciati 1) e 3) sono equivalenti in una 
teoria arricchita da altri 'postulati'. Ma per questi 
allievi (di scuola elementare) i due enunciati 
alludono a modi diversi di affrontare il problema 
(il righello senza numeri e il righello con i 
numeri). 

! 
Problema E 

Testo ruote: Disegna una ruota con raggio di 4 cm ingranata con le ruote date [sono disegnate due 
ruote di raggi 2cm e 3 cm, con distanza tra i centri di 7cm]. Spiega chiaramente il metodo in modo 
che altri possano usarlo. Spiega con cura perche' il metodo funziona. 

 
Testo cerchi: Disegna un cerchio con raggio di 4 cm tangente ai cerchi dati [sono disegnati due 

cerchi di raggi 2cm e 3 cm, con distanza tra i centri di 7cm]. Spiega chiaramente il metodo in modo 
che altri possano usarlo. Spiega con cura perche' il metodo funziona. 
 
 
Construzione sociale 

 
Il tema della costruzione sociale del sapere matematico nella classe è uno 

dei temi centrali nella ricerca internazionale, presente con rilievo anche nella 
'scuola' Italiana, con due filoni relativamente indipendenti : il progetto 
Discussione Matematica di ispirazione Vygotskiana (Bartolini Bussi, 1996; 1998a; 
1998b; Bartolini Bussi e Bergamini, 1997; Mariotti e Bartolini Bussi, 1998) e un 
progetto di ispirazione costruttivista (Pesci, 1998). 

Nel progetto Ingranaggi e cerchi sono utilizzati gli strumenti di 
pianificazione dell'intervento e di analisi dei dati già messi a punto nel progetto 
Discussione Matematica : la distinzione tra diversi tipi di discussione (es. 
discussione di bilancio; discussione di concettualizzazione), ciascuno 
caratterizzato da un copione, già oggetto di precedenti ricerche; il repertorio di 
strategie comunicative messe in opera dall'insegnante (es. rispecchiamento; 
parafrasi) per la realizzazione di obiettivi particolari (es. esplicitare il processo; 
generalizzare o particolarizzare) Nel progetto ci si propone (ricerca in corso) 
anche la individuazione e lo studio di altri tipi di discussione. 
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Ad esempio, si osserva nelle classi che il Problema E porta naturalmente 
alla messa in opera di un germe di metodo di analisi e sintesi (Heath 
1956, Arzarello 1999): gli allievi costruiscono con il compasso per tentativi una 
figura soddisfacente e poi analizzano il prodotto per cercare (non sempre con 
successo) un metodo di costruzione esplicitabile e la sua giustificazione sulla 
base della teoria conosciuta (dimostrazione). La tradizionale discussione di 
bilancio (confronto di strategie e convergenza su una o piu' soluzioni 
accettabili) viene quindi modificata con l'obiettivo di costruire la 
consapevolezza della generalità del metodo di analisi e sintesi, che puo' essere 
applicato con successo a molti problemi di costruzione. La individuazione del 
copione relativo, che guida l'insegnante nella pianificazione delle discussioni, è 
un risultato atteso della ricerca.  

 
 

Contesti reali 
 

In Italia sono stati sviluppati molti progetti di innovazione, che collocano 
l'attività degli allievi in contesti reali, con referenti concreti e semanticamente e 
culturalmente pregnanti: questa tradizione si ricollega al lavoro svolto molti 
anni fa da Emma Castelnuovo e presente, se pure con caratteristiche diverse, 
anche in altri paesi (vedi ad esempio, Matos e al. 1995, Bender e Schreiber, 1980, 
Freudenthal, 1983; Treffers, 1987). Da alcuni anni si sta costruendo nel nostro 
paese una elaborazione teorica di sfondo, con una concezione originale delle 
relazioni tra 'contesti' e 'modelli matematici' (Boero e al., 1995; Dapueto e 
Parenti, 1999; Basso e al., 1998; Lanciano, 1996) coerente con studi sviluppati da 
ricercatori di altri paesi (es. Douek, 1999; Nunez e al., 1999). Attraverso questi 
studi si sono identificate alcune interessanti potenzialita' dell'attività di 
insegnamento-apprendimento in contesti reali per cio' che riguarda il processo 
di concettualizzazione in aritmetica e in geometria e lo sviluppo del 
ragionamento (come approccio al ragionamento deduttivo); si è poi sviluppata 
una concezione originale delle relazioni tra la modellizzazione matematica dei 
fenomeni e lo sviluppo di un atteggiamento 'razionale' verso la 'realtà' esperita 
nella classe. 

Il progetto Ingranaggi e cerchi è uno dei contributi di natura teorica e 
sperimentale a questo filone. In questo progetto, il contesto reale degli 
ingranaggi (e l'attività materiale e corporea svolta in essi) e' analizzato come 
fonte di concettualizzazioni caratteristiche della matematica stessa, intesa come 
disciplina teorica. 

A titolo di esempio, possiamo presentare la genesi e lo sviluppo di segni 
grafici particolari, tra cui i diversi tipi di freccia, dalla attività materiale (o 
mentale) compiuta sugli ingranaggi. La varietà dei dati raccolti nelle classi puo' 
essere sintetizzata nella tavola allegata in appendice. 
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1) è il punto di partenza: la freccia rappresenta il gesto della messa in 
moto iniziale o della imitazione del moto. Il segno può essere piu' corto o piu' 
lungo, fino a racchiudere l'intera ruota, come se la mano o lo sguardo 
seguissero un punto della ruota per l'intero giro. Questa freccia e’ uno 
strumento orientato all'esterno, per scopo di comunicazione. Ma, quando si 
pongono i problemi con due o più ruote, esso si volge all’interno, diventando 2) 
uno strumento di mediazione semiotica (Vygotskij, 1978) che consente di 
controllare il moto dell’intera ruota e di esprimere, se necessario, il postulato: 
'Ruote ingranate complanari girano in versi opposti'. All’inizio (1,2) l’attenzione 
è ancora sugli oggetti fisici: questo è evidente per la cura con cui gli allievi 
disegnano i denti uno ad uno. Più tardi i denti sono eliminati, probabilmente 
per risparmiare tempo, e sono disegnati solo i cerchi, chiamati ancora ruote (le 
ruote 'sdentate'), anche se non hanno i denti. 

A questo punto si osservano due possibili sviluppi: verso un approccio 
globale 3) con l’uso di termini come orario - antiorario, o verso un approccio 
puntuale (4) con l’uso di termini ispirati dal sistema di riferimento corporeo, 
come destra - sinistra, su - giù. L’approccio puntuale, usato anche da Erone, è 
meno funzionale alla soluzione di problemi complessi, poiché sorgono conflitti 
tra i punti - denti dello stesso cerchio - ruota che sono simmetrici rispetto al 
centro (se uno va a destra, l’altro va a sinistra). Allora l’approccio puntuale è 
sostituito in breve tempo (spontaneamente o attraverso la interazione sociale 
guidata dall'insegnante) da un approccio globale. 

Poi (5) la relazione con il movimento viene messa in primo piano. Ogni 
coppia di frecce stabilisce un legame tra due ruote ingranate. Il segno ha anche 
un corrispettivo gestuale: unendo le mani e ruotandole in alto e in basso, o  a 
destra e a sinistra, il moto dei polsi simula il moto simmetrico di due ruote 
ingranate. Questo gesto funziona per una coppia di ruote, ma se le ruote sono 
tre occorre aggiungere un nuovo elemento immaginario e seguire il moto con 
gli occhi o con la mente. Quattro ruote sono troppe per chiunque. 

Per esprimere il legame tra due ruote ingranate e l’alternanza dei moti 
sono disponibili altri sistemi di segni (6): coppia di dita (pollice - indice), colori, 
lettere o frecce. In particolare, in lunghe file o collane le frecce possono essere 
disegnate alternate sopra o sotto la fila (dentro o fuori la collana) per mettere in 
rilievo l’alternanza. 

Nell’esperienza scolastica degli allievi c’è un esempio privilegiato di 
alternanza: i numeri naturali pari e dispari (7). Tuttavia, mentre l’alternanza di 
colori o lettere o dita si richiama ancora ad una esperienza fisica con un numero 
finito di ruote (che possono essere colorate o denotate o toccate) l’uso di numeri 
può provocare una nuova lettura dei problemi, che non è veramente coerente 
con i problemi sugli ingranaggi fisici. Intendiamo uno spostamento all’infinito, 
che è sentito come un “bisogno teorico”, anche se privo di significato nei 
problemi concreti. Precisamente la considerazione virtuale di una infinità di 
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ruote è richiesta esplicitamente dagli allievi per modificare il testo ufficiale 
preparato dall'insegnante, che correttamente considera solo ingranaggi con un 
numero finito di ruote. 

L’alternanza di numeri pari e dispari con diversi effetti sul moto  apre la 
strada alla produzione di enunciati astratti, generali e condizionali sulla 
variabile n. Si stabilisce un controllo di parità che consente di prevedere o di 
interpretare il moto dell’n-esima ruota di una catena. Lo spostamento ai numeri 
(7) probabilmente evoca dalla memoria degli allievi tipici testi aritmetici, come 
la divisione per 2. (8). 

In questi ultimi passi i segni sono connessi tra loro da una sorta di calcolo 
simbolico, che consente di risolvere situazioni che non possono essere 
controllate da esperimenti reali e quindi offre un nuovo punto di vista sui 
referenti concreti di partenza. 

Questa genesi non esaurisce tutte le possibilità. Ad esempio il passo (5) 
segna il passaggio ad una relazione simmetrica tra (i movimenti di) due ruote, 
che si esprime anche attraverso le locuzioni 'le ruote girano 
contemporaneamente' o 'nello stesso tempo'. Ma ci sono anche allievi che 
vedono una asimmetria, sottolineando una interpretazione causale : ci sono  'la 
ruota che spinge' e 'la ruota che e' spinta'. Si introduce cosi' un ordine temporale 
che, da un lato sottolinea l'interpretazione causale, dall'altro corrisponde 
all'ordine con cui lunghe file di ruote vengono percorse con le mani, con lo 
sguardo, o, se si tratta di disegni, con il colore o con il conteggio, in uno spazio 
esterno o interno. Evidenze di questi passi sono state raccolte in tutte le classi, 
con diverse sequenze individuali. 

Questo esempio mette in evidenza la genesi del segno grafico freccia e 
del linguaggio che lo accompagna a partire dai gesti (manipolazioni o sguardi) 
che si realizzano nell'esperienza concreta o che si evocano nell'esperienza 
mentale, fino alla enunciazione di regole di calcolo simbolico, dotate di una 
sintassi che si puo' svincolare dall'esperienza concreta. 

 
 

Teoria e teoremi 
 

Negli esempi mostrati fino ad ora tratti dal progetto Ingranaggi e cerchi è 
evidente una tensione verso la natura teorica della matematica che si estrinseca 
nell'alternanza del 'definire' e del 'dimostrare' tipica dei trattati e delle 
pubblicazioni scientifiche. Proprio la natura teorica della matematica costituisce 
un tema importante del dibattito sui motivi di fondo dell'insegnamento della 
matematica, a livello nazionale e internazionale. A livello nazionale, citiamo un 
dibattito in corso, che mette in luce una contraddizione: accanto ai testi dei 
programmi ufficiali vigenti in cui le dimensioni teorica e speculativa della 
matematica hanno una funzione riconosciuta, è stato diffuso con ampia 
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risonanza, un testo sulla ridefinizione dei contenuti fondamentali della 
formazione di base (documento dei '40 saggi', presentato all'Accademia dei 
Lincei nel marzo 1998), nei quali l'attività matematica è concepita come l'uso di 
idee e tecniche nella soluzione di problemi, con particolare attenzione alle 
soluzioni approssimate. A livello internazionale, invece, ricordiamo un dibattito 
di segno contrario, svolto negli Stati Uniti (con eco in altri paesi) sulla funzione 
della dimostrazione nell'insegnamento-apprendimento della matematica: la 
soluzione adottata in questo caso (vedi le stesure provvisorie degli Standard 
2000) ribalta gli orientamenti maturati nel corso degli anni '80 ed espressi negli 
standards del 1989 prevedendo il 'ritorno' della dimostrazione nelle classi, fino 
dall'inizio della scolarizzazione. 

Nel progetto Ingranaggi e cerchi il tema è stato affrontato direttamente, 
proponendo ed analizzando un caso paradigmatico di innovazione, sviluppato 
nella situazione 'provocatoria' di allievi molto giovani e con estrazione socio-
culturale bassa. Lo studio si inserisce quindi nel filone dell'approccio al 
pensiero teorico, nel quale altri gruppi Italiani stanno operando, con l'obiettivo 
di specificare le caratteristiche essenziali e fornire strumenti operativi per la 
pianificazione e l'analisi di attivita' specifiche (vedi Arzarello e al.,1998, 
Arzarello, 1999, Mariotti e al., 1997, Mariotti e Bartolini Bussi,1998). 

Nel progetto si è partiti dall'ipotesi Vygotskiana (1992) che i concetti 
quotidiani e i concetti scientifici hanno origine comune nell'attività pratica, 
mediata dagli artefatti culturali e dall'interazione sociale con gli adulti, e solo 
successivamente danno forma a modalità di pensiero diverse. Perche' l'attività 
pratica su referenti concreti (non solo gli ingranaggi, ma anche le figure della 
geometria) non sia ridotta alla modalità del pensiero empirico, tipica della vita 
di tutti i giorni, è necessario sviluppare con cautela ed attenzione un progetto 
nel quale l'analisi epistemologica del sapere in gioco si intreccia con l'analisi 
didattica delle consegne e del ruolo dell'insegnante. Tra i risultati si puo' citare 
il seguente. 

Nelle classi osservate (allievi di 4-5 elementare o di scuola media: eta' 9-
14 anni) la maggior parte degli allievi giunge a produrre enunciati in forma 
generale astratta e condizionale (Mariotti e al., 1997) sul movimento degli 
ingranaggi (congetture di interpretazione o di previsione) e a costruire diversi 
tipi di argomentazioni per sostenerli; il processo si intreccia con la costruzione 
collettiva di germi di teorie3 che consentono di attribuire a tali produzioni lo 
statuto di teoremi matematici5. 

Ad esempio, partendo dal 'postulato': 'Due ruote ingranate (nello stesso 
piano) ruotano in versi opposti' si dimostra il 'teorema': 'Se sono date tre ruote 
dentate ciascuna delle quali ingrana le altre due, l'ingranaggio non funziona' 
(vedi Problema B). 

Così, nel Problema E, si passa dalla costruzione per tentativi di una 
figura corretta, alla descrizione e dimostrazione di un metodo che ricorre all'uso 
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del compasso per determinare i due possibili centri di due ruote che soddisfano 
le condizioni richieste. In questo passaggio si ha un significativo cambiamento 
di statuto del compasso: da strumento per disegnare cerchi (forme rotonde) a 
strumento per trovare i punti che hanno una distanza assegnata da un punto 
dato. 

Si tratta in entrambi i casi di un processo di lungo termine, nel quale 
l'insegnante gioca un ruolo essenziale, sia nella determinazione dei problemi da 
proporre (attività che puo' essere svolta prima di entrare in classe) sia nella 
gestione dei momenti di interazione con gli allievi (attività non sempre 
prevedibile a priori). Uno strumento fondamentale per strutturare il percorso è 
dato dal costrutto dell'unità cognitiva6 che consente la progettazione di 
consegne e l'introduzione di artefatti culturali (es. testi da leggere ed 
interpretare) che non spezzino tale unità. Ad esempio, la costruzione del germe 
di teoria3 sugli ingranaggi è compiuta dall'insegnante creando 
intenzionalmente un ponte tra le metafore utilizzate dagli allievi e gli enunciati 
ripresi dalla 'Meccanica' di Erone. 

 
 

Storia ed epistemologia 
 

Esiste in Italia una tradizione di studi storico epistemologici orientati alla 
didattica della matematica (Barra e al, 1992) ripresa negli ultimi anni da diversi 
autori (Bartolini Bussi 1998c, Borga, 1997, Menghini, 1994, 1996, Speranza, 
1997). Proprio recentemente (febbraio 1999) si e' svolta a Levico una scuola, a 
cui hanno partecipato anche molti giovani avviati alla ricerca didattica, con 
lezioni tenute da ricercatori Italiani (Lolli) e stranieri (Arcavi, Arsac, Balacheff). 

Questa riflessione teorica ha influenzato la pianificazione e la 
realizzazione di studi sperimentali nelle classi, nei quali l'analisi storica ed 
epistemologica gioca un ruolo essenziale, come strumento di supporto 
all'anticipazione e all'interpretazione di alcuni comportamenti degli allievi, che 
potrebbero altrimenti passare inosservati. A questo filone di ricerche, che 
riprende gli studi sugli ostacoli epistemologici (Spagnolo, 1995), si affiancano 
altri studi in cui la storia è intesa come un patrimonio da cui attingere artefatti 
culturali (nella forma di testi, cioè fonti storiche - vedi Boero e al, 1997; 
Furinghetti, 1997; Furinghetti e Somaglia 1998; Grugnetti e Jaquet, 1996 - o 
anche oggetti, ad esempio strumenti come le 'macchine matematiche' - Bartolini 
Bussi 1998c, Bartolini Bussi e al., 1999b) da inserire esplicitamente nella classe. 

Anche nel progetto Ingranaggi e cerchi alcune delle fonti storiche 
selezionate nel corso dell'analisi storico epistemologica preliminare sono state 
introdotte in modo sistematico e intenzionale nelle classi fino dalla scuola 
elementare. 
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Ad esempio, il germe di teoria3 sugli ingranaggi è costruito con il 
contributo di una 'voce'7 esterna alla classe, quella di Erone, che 'presta le 
parole' agli allievi ed apre la via alla ricostruzione delle argomentazioni 
prodotte secondo il copione tipico delle dimostrazioni. 

Inoltre, la relazione tra un approccio statico ed un approccio dinamico al 
cerchio (fino alla enunciazione della relativa 'definizione') viene studiata 
attraverso il confronto di due 'voci: 

EUCLIDE: Un cerchio è una figura piana contenuta da una linea tale che 
tutte le linee rette (segmenti) che giungono ad essa da un punto tra quelli 
interni alla figura sono uguali tra loro (definizione 15) E tale punto è chiamato il 
centro del cerchio (definizione 16). 

ERONE: Un cerchio è la figura descritta quando una linea retta 
(segmento), sempre rimanendo nello stesso piano, si muove intorno ad uno dei 
suoi estremi fino a tornare alla posizione iniziale. 

 
 

Difficoltá di apprendimento 
 

Nel progetto Ingranaggi e cerchi si è operato in classi di livello 
socioculturale diverso, in alcune delle quali erano presenti sia allievi con 
disagio di origine socio-culturale che allievi con handicap certificati dal servizio 
sanitario nazionale. Queste due dimensioni (l'handicap e il disagio socio-
culturale) non sono sempre nettamente separabili e hanno una rilevanza sociale 
particolare, per la pianificazione di interventi nella classe: nel primo caso si 
privilegia la collaborazione con i ricercatori di area medica, per definire in 
modo realistico gli obiettivi individualizzati; nel secondo si privilegia la 
collaborazione con ricercatori di area psicopedagogica e socio-antropologica, 
con la convinzione che la ricerca didattica puo' svolgere un ruolo forte, 
fornendo strumenti di diagnosi e di intervento, per prevenire o risolvere alcune 
difficolta'. Questo sfondo è presente anche nel progetto Ingranaggi e cerchi, 
anche se l'interazione con allievi in difficoltà non ha costituito per noi un 
oggetto specifico della ricerca. 

Nel progetto Ingranaggi si è mostrato che attraverso una opportuna 
pianificazione delle consegne, e con una opportuna guida dell'insegnante, tutti 
gli allievi sono stati in grado di produrre e di argomentare semplici enunciati 
sul funzionamento di sistemi di ruote dentate, spostando il livello 
dell'argomentazione dal piano puramente empirico (osservazione di ciò che 
avviene) al piano dell'esperimento mentale (interpretazione di ciò che avviene ; 
previsione di ciò che avverrà) e collegando l'enunciato prodotto ai 'postulati' 
della teoria in formazione relativa al funzionamento. Risultati di questo tipo, 
parzialmente documentati in Bartolini Bussi et al. (1999a), sono particolarmente 
significativi in quanto mettono in discussione proprio la presunta difficoltà o 
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impossibilità di avviare al pensiero teorico gli studenti della attuale scuola di 
massa. Essi confermano i risultati ottenuti in progetti diversi, nei quali si studia 
in modo dettagliato la qualità dell'aiuto fornito dall'insegnante nella 
strutturazione del linguaggio come strumento del pensiero (si vedano gli atti 
dei convegni editi da Pertichino et al. 1991, 1992; Caredda et al. 1993, 1995, 1996, 
Aschieri et al. 1997, 1998, 1999; vedi inoltre Poli e Zan, 1999, Monari-Martinez, 
1998). 

La soluzione pragmatica del problema della difficoltà di apprendimento, 
realizzata in diversi progetti di ricerca per l'innovazione attraverso il ricorso ad 
attività fortemente innovative (ad esempio, l'attività su referenti concreti; lo 
sviluppo guidato del linguaggio naturale) getta luce anche sulle ragioni che 
possono spiegare le frustrazioni e gli insuccessi presenti in percentuali molto 
rilevanti in classi che seguono approcci piu' tradizionali. 

 
 

Concezioni della matematica 
 

La realizzazione a scuola di progetti come questo, con attività che si 
sviluppano per mesi (anche anni) presuppone e forma concezioni della 
matematica (e delle relazioni tra matematica e realta'), della funzione di 
elementi chiave del curricolo e della natura dei processi di apprendimento 
molto diversi da quelli tradizionali. 

Possiamo ricordare alcune concezioni abbastanza diffuse tra coloro che si 
occupano, anche professionalmente, di insegnamento della matematica. 
Scrivevano Block e Anderson nel 1975 a proposito della strategia di mastery 
learning: 'Abbiamo riscontrato che è più facile definire gli obiettivi per le 
materie che tendono ad essere chiuse anziché aperte e che privilegiano il 
pensiero convergente piuttosto che quello divergente. Ci riferiamo a materie 
fondamentali come la lettura e l'aritmetica, a materie introduttive come l'inglese 
e l'algebra [...] e a materie strutturate come la matematica, le scienze e la storia. 
Le materie chiuse sono composte di un numero finito di idee e di relative 
operazioni intellettuali. Sono anche materie il cui contenuto di fondo non è 
mutato né è probabile che, almeno per un certo tempo, cambi radicalmente. Le 
materie convergenti sono quelle nelle quali e' presumibile che gli studenti 
ottengano risposte o soluzioni adeguate ai problemi mediante i procedimenti 
consueti'. 

Abbiamo citato una concezione estrema che, probabilmente, oggi nessun 
ricercatore in didattica della matematica sarebbe disposto a sottoscrivere. 
Esistono tuttavia anche concezioni implicite (relative alla epistemologia, ad 
esempio al rapporto tra contesto e modello) che appaiono meno radicali e, 
nonostante cio', hanno influenze molto grandi sullo svolgimento dell'attivita': 
citiamo, ad esempio, le concezioni di tipo 'platonico' della matematica (a 
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proposito dell'astrazione e della natura dei concetti matematici); le concezioni 
di tipo 'associazionista' dell'apprendimento, eccetera.  

Nello sviluppo del progetto Ingranaggi e cerchi una modifica graduale di 
concezioni è stata percepita in modo evidente in tutti gli attori della ricerca 
(coordinatore universitario, insegnanti ricercatori, allievi), conducendo ad una 
visione dialettica del rapporto tra il contesto dell'esperienza meccanica e quello 
dell'esperienza geometrica. Il cambiamento non ha costituito un oggetto di 
ricerca specifica, nel senso che non sono state messe a punto strategie di 
osservazione particolari, utilizzate invece da altri gruppi, che hanno identificato 
le concezioni di insegnanti e studenti a proposito della matematica e loro mutue 
interazioni come un tema specifico di ricerca (Bottino e Furinghetti, 1996 ; Poli e 
Zan, 1999). 

 
 

Nuove tecnologie e multimedia 
 

Il progetto Ingranaggi e cerchi fa riferimento ad una tecnologia antica, che 
nacque e si sviluppò contemporaneamente alla geometria elementare. Esso non 
può servire quindi ad illustrare un tema di ricerca della 'scuola' Italiana che va 
ricordato perche' sta acquistando sempre maggiore importanza con la 
diffusione delle risorse informatiche nelle classi. Nei progetti che hanno 
affrontato fino ad ora questo tema di ricerca relativamente nuovo sono presenti 
due prospettive complementari: l'analisi dell'introduzione dei computer nella 
classe accanto ad altri strumenti piu' tradizionali (es. carta e matita) [vedi 
Arzarello et al, 1998; Mariotti e Bartolini Bussi, 1998]; la costruzione di ambienti 
multimediali autonomi, con la progettazione e l'analisi di attività specifiche 
[vedi Andronico e al, 1998; Farinetti et al. 1998; Furinghetti et Paola, 1998; 
Bartolini Bussi et al. 1999b]. Un tema di ricerca assai promettente appare il 
confronto tra ambienti reali e ambienti virtuali (che simulano gli ambienti reali) 
da un punto di vista dei processi di esplorazione, produzione di congetture e 
costruzione di dimostrazioni: ad esempio, per il progetto Ingranaggi e cerchi si 
potrebbero confrontare potenzialita' e limiti dell'ambiente reale dei meccanismi 
effettivamente manipolabili con un ambiente virtuale in cui il mouse permette 
l'azione su simulazioni di ingranaggi. 

 
 

Metodologia di ricerca 
 

I progetti di lungo termine sono sicuramente un ambiente privilegiato 
per lo studio dei cambiamenti profondi nello sviluppo del ragionamento 
matematico. Di questo fatto sono ben consapevoli gli insegnanti, che, in Italia, 
hanno la fortuna di poter seguire lo stesso gruppo di allievi per diversi anni 
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(cinque nella scuola elementare — gradi 1-5 — tre nella scuola media inferiore 
— gradi 6-8 — e da due a cinque nella scuola secondaria superiore — gradi 9-
13). Questo spiega anche il disagio con cui molti insegnanti Italiani accettano di 
'prestare' le classi per esperimenti o osservazioni di breve termine, in cui si 
sentono oggetto di osservazione in una situazione che rischia di non cogliere 
quelli che ritengono gli aspetti piu' importanti della loro professione. Dunque, 
gli insegnanti piu' motivati sono spesso interessati a prendere parte a studi di 
lungo termine, anche se, ovviamente, non sono disposti a delegare ad altri la 
responsabilita' istituzionale dell'insegnamento. 

Questo spiega la presenza, costante, necessaria e determinante, degli 
insegnanti in tutte le fasi (pianificazione generale, pianificazione specifica per la 
classe, realizzazione nella classe, osservazione dei processi, raccolta dei dati, 
analisi dei dati ; definizione del quadro teorico e della metodologia) di un 
progetto di ricerca per l'innovazione, focalizzato sullo studio dei processi di 
lungo termine: in tali progetti gli insegnanti assumono il ruolo di insegnanti-
ricercatori. Questa figura è tipica della 'scuola' di ricerca Italiana (vedi Arzarello 
e Bartolini Bussi 1998, Malara 1999) e, nel progetto qui considerato, assume una 
importanza particolare.  

L'insegnante, in quanto ricercatore, contribuisce in modo essenziale a 
determinare il progetto, prendendo parte anche alla elaborazione del quadro di 
riferimento teorico e della metodologia della ricerca. 

Per cio' che riguarda il quadro teorico, l'insegnante sa cogliere e 
valorizzare i processi degli alunni, sia quelli che confermano il quadro messo a 
punto nel gruppo di ricerca sia quelli che ne mostrano limiti o discrepanze e 
suggeriscono, quindi, revisioni o ampliamenti. In altre parole, l'insegnante, 
aiutato in questo dalle prime ipotesi ancora incomplete o non del tutto 
formalizzate, contribuisce in modo essenziale alla loro precisazione o alla loro 
modifica, portando nel gruppo il rendiconto dell'esperienza filtrato attraverso il 
quadro teorico, di cui è in grado di valutare sul campo potenzialita' e limiti. 

Per cio' che riguarda la metodologia della ricerca, l'insegnante ha un 
ruolo insostituibile quando si tratta di scegliere tra modalita' diverse di 
pianificazione di esperimenti di lungo termine (ad esempio, scegliere tra un 
esperimento compattato in un breve periodo o un esperimento diluito nel 
tempo), poiche' in tali scelte ha una funzione essenziale il contratto stabilito con 
la classe. L'insegnante, in quanto membro del gruppo di ricerca, riceve il 
sostegno nella pianificazione delle attivita' specifiche della sua classe e 
contribuisce alla produzione di strumenti per controllare la propria condotta in 
situazione. Analizziamo con qualche dettaglio questo ultimo punto, che ha 
condotto il nostro gruppo a compiere una particolare scelta metodologica (in 
parte adottata, successivamente, in altri progetti, vedi Mariotti e Bartolini Bussi, 
1998). 
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Quando nel 1996 si è scelto, con una decisione collettiva, di realizzare 
questo studio sulla geometria degli ingranaggi, gli insegnanti del gruppo 
avevano classi diverse (variabili dalla 1 elementare alle 1 media - età 6-12 anni). 
A causa delle differenti età degli allievi e situazioni scolastiche, ogni insegnante 
ha dovuto progettare un percorso educativo diverso. Per riprodurre le 
condizioni per la costruzione del senso dell'esperienza si doveva realizzare una 
continua dialettica tra i progetti individuali (che includevano piani specifici per 
ogni classe) e il quadro generale (che offriva l’analisi epistemologica condivisa). 
Per questo si è prodotto uno spostamento da ipotesi iniziali ancora confuse a 
formulazioni più precise e condivise, attraverso vari processi strettamente 
intrecciati condotti nel gruppo di ricerca: per esempio trattare meccanismi 
complessi, leggere fonti storiche, risolvere problemi complessi ed interpretare 
nel modo più efficace i processi di classe. 

La libertà di progettazione riconosciuta dal gruppo ad ogni insegnante 
(con l'unico vincolo del rispetto, o, eventualmente, della messa in discussione 
esplicita dell'analisi epistemologica compiuta insieme) richiede l'utilizzo di 
metodologie particolari, che consentano il controllo del processo nelle diverse 
classi: quest'ultimo deve gradualmente trasformarsi da controllo esercitato dal 
gruppo di ricerca nei confronti del progetto individuale ad autocontrollo 
esercitato dal singolo insegnante, che ricorre al gruppo solo nelle situazioni 
critiche. 

Un momento particolarmente importante della realizzazione in classe e' 
quello della discussione collettiva, a cui vengono rinviate molto fasi cruciali del 
progetto: la contestualizzazione dei singoli problemi; il bilancio delle soluzioni 
prodotte individualmente; la lettura di fonti storiche; l'istituzionalizzazione del 
sapere eccetera. La discussione, così come e' intesa dal nostro gruppo che opera 
in un'ottica Vygotskiana, è orchestrata dall'insegnante, che non si limita ad 
incoraggiare e coordinare gli interventi dei diversi allievi (come avviene in 
diversi progetti di ispirazione costruttivista) ma ha la responsabilità di 
introdurre 'voci' diverse. E' quindi particolarmente delicata la scelte delle 
strategie comunicative da utilizzare, inserite in un processo di breve termine (lo 
scambio conversazionale) ma ampiamente determinate anche dalle decisioni 
relative al processo di lungo termine, progettato sulla base di una analisi 
epistemologica. 

Questa focalizzazione sul ruolo dell'insegnante - nei processi di lungo e 
di breve termine - ci ha portato fino dall'avvio del progetto sulla Discussione 
Matematica a scegliere una particolare metodologia di pianificazione ed analisi 
(centrata sull'insegnante) che, in senso generale, riprende i contributi 
dell''activity theory' (Leont'ev, 1977) e, in senso piu' particolare, riprende i 
contributi della scuola interpretativista relativamente all'analisi della 
conversazione (rappresentata in Italia da Lumbelli, 1990a, 1990b). 

Secondo Leont'ev è utile distinguere tre livelli: 
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� attività (è livello globale che corrisponde agli oggetti-motivi 

dell'insegnamento, che includono non solo la padronanza di 
concetti e procedure ma anche la costruzione delle concezioni 
sulla matematica); 

� azioni (è il livello intermedio, che comprende le consegne 
specifiche assegnate agli allievi o i copioni di discussione; 
ciascuna di esse corrisponde a obiettivi esplicitamente formulati); 

� operazioni (è il livello piu' fine, che riguarda i processi di breve 
termine e comprende, ad esempio, le strategie comunicative 
messe in opera nel corso di interazioni). 

 
Questa scansione in tre livelli consente di definire diversi tipi di analisi 

nello stesso esperimento didattico. Alla focalizzazione sull'insegnante sono 
pertinenti 

 
* analisi globale (livello attività-azioni), sulla coerenza tra i motivi 

generali e gli obiettivi espliciti delle situazioni proposte alla 
classe - che puo' essere compiuta a priori; 

** analisi locale (livello attività-azioni-operazioni), sulla coerenza tra 
i motivi generali, così come si sono espressi negli obiettivi 
espliciti, e le operazioni compiute dall'insegnante per realizzarli - 
che puo' essere solo in parte compiuta a priori; 

a cui corrispondono, con focalizzazione sugli allievi: 
* analisi di lungo termine, alla ricerca  delle tracce dei motivi nei 

protocolli; 
** analisi di breve termine, alla ricerca degli effetti delle operazioni 

dell'insegnante sui processi di classe (vedi ad esempio Bartolini 
Bussi, 1998a). 

 
La scelta dell''activity theory' caratterizza in modo evidente il progetto 

Discussione Matematica, rispetto ad altri progetti che pure ne condividono altri 
elementi del quadro teorico. Nella relazione di Ferdinando Arzarello, questo 
tema sara' ripreso e problematizzato attraverso il confronto con altre scelte 
possibili. 

 
 

Osservazioni conclusive 
 
 

Il progetto Ingranaggi e cerchi è un tipico progetto di ricerca per 
l'innovazione che ha prodotto un esempio paradigmatico di miglioramento 
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nell'insegnamento-apprendimento della matematica su un particolare segmento 
della disciplina, nelle condizioni estreme (e provocatorie) di allievi di scuola 
dell'obbligo, di estrazione socio-culturale anche bassa, che si confrontano con 
un tema complesso come la dimensione teorica della matematica. La 
produzione dell'esempio si accompagna allo studio delle condizioni per la 
realizzazione, in grado di interpretare i fattori che ne garantiscono l'efficacia. E' 
per sua natura un progetto di lungo termine, che si sviluppa nell'arco di due-tre 
anni (gradi 3-5 o gradi 6-8), anche se il numero di ore scolastiche dedicato alla 
realizzazione in classe è abbastanza limitato (circa trenta ore per le situazioni 
piu' significative): non è invece cosi' limitato il tempo dedicato dall'insegnante 
alla messa a punto e all'analisi a posteriori dell'attivita'. Ma i fattori piu' 
significativi per l'efficacia sono sicuramente legati alla metodologia di lavoro in 
classe che porta alla definizione di un contratto con gli allievi certamente molto 
diverso dalla tradizione. 

A partire dall'analisi di questo progetto abbiamo introdotto alcuni temi 
tipici della 'scuola' Italiana di ricerca didattica, affrontati in modo diretto: 

 
� Costruzione sociale 
� Contesti reali 
� Teoria e teoremi  
� Storia ed epistemologia 
� Difficolta' di apprendimento 
� Concezioni della Matematica. 
 
L'ultimo tema a cui si è brevemente accennato 
 
� g) Nuove tecnologie e multimedia 
 
è invece estraneo al progetto stesso, anche se si potrebbero prevedere 

sviluppi in tal senso. 
Per avere un quadro corretto della ricerca sviluppata nella 'scuola' 

Italiana non va dimenticato un altro filone tematico importante, riguardante 
l'insegnamento — apprendimento dell'algebra. Esempi in proposito saranno 
citati nella relazione di Ferdinando Arzarello. 

Si puo' osservare che nel progetto Ingranaggi e cerchi si è costruito un 
intreccio strettissimo tra i diversi temi, relativamente ai quali si sono prodotti 
risultati originali, al punto che solo per scopi analitici si è potuto (o tentato di) 
separare la discussione sulla dimensione sociale presente nel progetto dalla 
funzione svolta dai referenti concreti ed entrambe dalla riflessione storica ed 
epistemologica sulla natura teorica della matematica, che ha costituito uno dei 
motivi essenziali dell'intera attività. Questo intreccio non è una caratteristica 
accidentale di questo progetto, ma, come sara' esplicitamente argomentato nella 
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relazione di Ferdinando Arzarello, una caratteristica tipica della ricerca per 
l'innovazione, probabilmente applicabile anche al di fuori del contesto della 
'scuola' Italiana. 

 
Notas 

 
1 Coord. M. Bartolini Bussi. 
2 Il 'campo di esperienza' è un sistema di tre componenti evolutive (contesto esterno, contesto 
interno dell'allievo e contesto interno dell'insegnante) riferito ad un settore della cultura che è 
considerato unitario ed omogeneo da allievi e insegnante (Boero e al., 1995).  
3  La 'discussione matematica' è una polifonia di voci articolate su un oggetto matematico che è 
uno degli oggetti-motivi dell'attività di insegnamento-apprendimento (Bartolini Bussi, 1996).  
4 Usiamo il termine 'germe di teoria' per sottolineare che si tratta ancora di una teorizzazione 
iniziale costruita con gradualità, ma con una potenzialità di espansione e la tendenza a 
svilupparsi in una teoria completa. In altre parole, essa contiene alcuni enunciati che, se pure 
non esauriscono gli assiomi assunti tradizionalmente in una delle possibili sistemazioni teoriche 
consentono la produzione di congetture o di metodi di costruzione e la loro dimostrazione. 
5 Un 'teorema matematico' è un sistema di tre elementi correlati: un enunciato, cioè la congettura 
prodotta attraverso esperimenti ed argomentazioni; una dimostrazione, cioè quel particolare 
tipo di argomentazione che è accettato dalla comunità dei matematici, e una teoria di 
riferimento, che includa sia le regole di deduzione, cioè la metateoria, sia i postulati assunti 
inizialmente (Mariotti e al., 1997) 
6 L'unità cognitiva è la continuità tra il processo di produzione di una congettura e il processo di 
costruzione di una dimostrazione, riconoscibile (o ricostruibile, nella fase di progettazione) nella 
stretta corrispondenza tra la natura e gli oggetti delle attività mentali implicate (Mariotti e al, 
1997) 
7 L'uso del termine 'voce' da un lato richiama la metafora (polifonia) che descrive la discussione 
matematica, dall'altro richiama un progetto di ricerca del gruppo coordinato da P. Boero (vedi 
Boero et al., 1997). In tale progetto si è messa a punto una 'ingegneria didattica' particolare per 
la mediazione di importanti elementi della conoscenza teorica, attraverso l'introduzione in 
classe di 'voci' dalla storia della matematica e delle scienze e la richiesta (realizzata per mezzo di 
compiti opportuni) di produzione di 'eco'  a tali voci. 
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1 Coord. M. Bartolini Bussi. 
2 Il 'campo di esperienza' è un sistema di tre componenti evolutive (contesto esterno, contesto 
interno dell'allievo e contesto interno dell'insegnante) riferito ad un settore della cultura che è 
considerato unitario ed omogeneo da allievi e insegnante (Boero e al., 1995).  
3  La 'discussione matematica' è una polifonia di voci articolate su un oggetto matematico che è 
uno degli oggetti-motivi dell'attività di insegnamento-apprendimento (Bartolini Bussi, 1996).  
4 Usiamo il termine 'germe di teoria' per sottolineare che si tratta ancora di una teorizzazione 
iniziale costruita con gradualità, ma con una potenzialità di espansione e la tendenza a 
svilupparsi in una teoria completa. In altre parole, essa contiene alcuni enunciati che, se pure 
non esauriscono gli assiomi assunti tradizionalmente in una delle possibili sistemazioni teoriche 
consentono la produzione di congetture o di metodi di costruzione e la loro dimostrazione. 
5 Un 'teorema matematico' è un sistema di tre elementi correlati: un enunciato, cioè la 
congettura prodotta attraverso esperimenti ed argomentazioni; una dimostrazione, cioè quel 
particolare tipo di argomentazione che è accettato dalla comunità dei matematici, e una teoria di 
riferimento, che includa sia le regole di deduzione, cioè la metateoria, sia i postulati assunti 
inizialmente (Mariotti e al., 1997) 
6 L'unità cognitiva è la continuità tra il processo di produzione di una congettura e il processo di 
costruzione di una dimostrazione, riconoscibile (o ricostruibile, nella fase di progettazione) nella 
stretta corrispondenza tra la natura e gli oggetti delle attività mentali implicate (Mariotti e al, 
1997) 
7 L'uso del termine 'voce' da un lato richiama la metafora (polifonia) che descrive la discussione 
matematica, dall'altro richiama un progetto di ricerca del gruppo coordinato da P. Boero (vedi 
Boero e al., 1997). In tale progetto si è messa a punto una 'ingegneria didattica' particolare per la 
mediazione di importanti elementi della conoscenza teorica, attraverso l'introduzione in classe 
di 'voci' dalla storia della matematica e delle scienze e la richiesta (realizzata per mezzo di 
compiti opportuni) di produzione di 'eco'  a tali voci. 



 

255 

 
 

Comentário 
 
 

Lurdes Serrazina 
Grupo de Investigação DIF - Didáctica e Formação e 
Escola Superior de Educação de Lisboa 

 
 
 
Compreender os problemas que se colocam no ensino-aprendizagem da 

Matemática não é tarefa fácil. Ainda menos quando se trata de alunos da escola 
elementar. Bartolini Bussi apresenta-nos um projecto que se insere na mais 
recente tendência da investigação em Itália (Arzarello, 1999) — investigação 
para a inovação, cujo objecto de estudo é o ensino-aprendizagem da 
Matemática no contexto da situação específica da aula de Matemática da escola 
elementar. 

O trabalho de Bartolini Bussi é focado em situações concretas do dia a dia 
dos alunos — projecto Engrenagens e círculos — que tem vindo a ser 
desenvolvido com alunos da escolaridade obrigatória nos últimos três anos, no 
tema Geometria. Em termos de investigação está inserido num projecto mais 
amplo - o projecto Discussão Matemática. 

O texto começa por apresentar o enquadramento teórico do projecto 
Engrenagens e círculos, os materiais que utiliza e os problemas apresentados aos 
alunos no decorrer do mesmo. Apresenta depois a forma como este projecto se 
insere no modelo italiano de investigação, mostrando de uma forma sintética 
como é que através deste projecto se abordam os diferentes temas 
transcurriculares considerados inovadores na investigação italiana: construção 
social, contexto real, teoria e teoremas, história e epistemologia, dificuldades de 
aprendizagem, concepções da matemática e novas tecnologias e multimédia. 
Inclui ainda uma secção sobre a metodologia da investigação e termina com 
‘observações conclusivas’ onde são retomados alguns aspectos referidos ao 
longo do texto. 

Neste meu comentário apresento algumas questões suscitadas pela 
leitura do texto e procuro sistematizar algumas reflexões sobre o mesmo, 
começando por referir a importância do tema em estudo e a sua relevância para 
alunos da escolaridade obrigatória. Serão depois levantadas algumas questões 
e/ou dúvidas sobretudo relacionadas com aspectos metodológicos e de 
execução do projecto. 
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Ligação ao real, história da matemática e 
conceptualização da matemática 

 
 
O projecto Engrenagens e círculos baseia-se, do ponto de vista teórico, no 

trabalho de Vygotsky, enfatizando a construção social do conhecimento e a 
mediação semiótica por meio de artefactos culturais. A dimensão social é 
‘incorporada’ (embodied) na discussão matemática orquestrada pelo professor, 
os artefactos culturais são representados por engrenagens, figuras e teorias por 
meio das quais a modelação matemática da actividade com as engrenagens é 
levada a cabo. 

Neste projecto a interacção verbal na sala de aula tem lugar através da 
discussão matemática — uma polifonia de vozes articuladas num objecto 
matemático, que é um dos motivos da actividade de ensino-aprendizagem. 
Nesta polifonia estão incluídos: o diálogo entre o que se passa com os objectos 
do dia a dia e as teorias matemáticas, a relação entre as teorias complementares 
(a geometria de Euclides e a cinemática de Heron) e as engrenagens. De 
salientar o papel atribuído no projecto à discussão e a distinção entre os 
diversos tipos de discussão apresentada e sobretudo a descrição que é feita do 
que acontece com alunos do ensino elementar. 

Neste trabalho é feita uma ligação entre a matemática e o real, 
considerando as engrenagens e os círculos como elementos de um ‘campo de 
experiência’, no sentido definido por Boero et al. (1995) onde estão presentes as 
três componentes (contexto externo, contexto interno do aluno e contexto 
interno do professor). O contexto externo é representado pelos objectos 
concretos da actividade (engrenagens e signos). O campo de experiência 
desenvolve-se através das práticas concretas que são levadas a cabo (por 
exemplo, pela manipulação, tarefas de representação, interpretação, predição, 
discussões matemáticas). O contexto interno do aluno é influenciado pelo 
qualidade e intensidade da exploração do contexto externo, através das 
experiências realizadas quer fora da escola, quer na sala de aula sob a 
orientação do professor e vai-se desenvolvendo ao longo do tempo. O contexto 
interno do professor e do investigador é influenciado pela qualidade e 
intensidade da exploração do contexto externo, quer realizado pela equipa de 
investigação quer como projecto pessoal. 

Esta ideia de ligação entre a matemática e o real no ensino da 
matemática, tem vindo a ser desenvolvida em muitos países entre os quais 
Portugal. A perspectiva de partir do real foi desenvolvida na Holanda a partir 
dos anos 70, dando origem a um currículo conhecido como o da Matemática 
Realista (Gravemeijer, 1998b). Também nos Estados Unidos foram publicados 
em 1989 as Normas para o Currículo e Avaliação em Matemática Escolar que dão 
prioridade à ligação à realidade e à resolução de problemas, ao raciocínio e à 
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comunicação. Em Portugal, Sebastião e Silva, nos anos sessenta, afirmava que a 
matemática não deve desprezar o concreto, mas estar ligada à realidade física 
em que o pensamento matemático mergulha as suas raízes. Para este autor, é 
sobretudo a geometria que serve de modo natural para a ligação entre o mundo 
físico e a abstracção (Sebastião e Silva, 1964). Esta mesma ideia foi defendida 
por Emma Castelnuovo no colóquio realizado em Lisboa em 1982 (Castelnuovo, 
1982). Num documento publicado pela Associação de Professores de 
Matemática em 1988 escrevia-se: “os currículos e os programas de matemática 
de todos os níveis, devem não só admitir como encorajar experiências de 
aprendizagem que tenham a ver com motivações e interesses de natureza 
individual, social ou cultural resultantes das vivências que os alunos tiveram ou 
têm ou que é possível proporcionar-lhes” (APM, 1988, p. 44). Paulo Abrantes 
(1994) considera que “um grande investimento tem de ser feito ao nível da 
riqueza e variedade de situações de aprendizagem. Passar um ano ou um ciclo 
sem discutir problemas em grupo, produzir um relatório, trabalhar num 
projecto prolongado no tempo (…) constitui uma lacuna muito considerável na 
experiência de aprendizagem dos alunos” (p. 605). Esta perspectiva foi 
assumida pelos autores dos programas portugueses dos níveis de ensino não 
superior publicados no início dos anos noventa, que a incorporaram nas suas 
recomendações. 

No projecto Engrenagens e círculos é de realçar a forma como é feita a 
passagem do contexto real para o da conceptualização matemática e a forma 
como da actividade real das engrenagens e círculos se passa para a 
representação gráfica através de signos, abordando deste modo os aspectos 
dedutivos da matemática. Esta construção da teoria matemática com o 
desenvolvimento da argumentação e prova está em consonância com os 
movimentos internacionais (ver por exemplo a versão provisória dos Standards 
2000 do NCTM) e foi objecto de um simpósio no último encontro da American 
Educational Research Association (AERA, 1999). 

Também em Portugal se reconhece hoje a importância de desenvolver 
capacidades de argumentação dos alunos (e. g., Ponte et al., 1997). Por exemplo, 
a recente publicação A Matemática na Educação Básica (Abrantes, Serrazina & 
Oliveira, 1999), refere como competências que todos os alunos devem adquirir 
na escolaridade obrigatória (p. 41): 

 
• a predisposição e a aptidão para raciocinar matematicamente, 

isto é, para explorar as situações problemáticas, procurar 
regularidades, fazer e testar conjecturas, formular 
generalizações, pensar de maneira lógica; 

• a compreensão de noções como conjectura, teorema e 
demonstração, assim como a capacidade de examinar 
consequências do uso de diferentes definições. 
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Um dos aspectos inovadores do projecto Engrenagens e círculos prende-se 

com a sua ligação à história e a introdução de textos históricos como um dos 
artefactos culturais. A introdução da perspectiva histórica no ensino da 
matemática na escola elementar torna o projecto ainda mais rico, embora no 
texto não sejam dadas muitas indicações sobre como isso é feito com alunos tão 
novos. Esta dimensão historico-cultural explícita, enquadra-se na perspectiva 
de Vygotsky do desenvolvimento cultural. De acordo com Vygotsky (1978) a 
utilização de instrumentos e de signos compartilham algumas propriedades 
importantes: ambos envolvem uma actividade mediada. Porém também se 
distinguem — os signos são orientados internamente enquanto que os 
instrumentos são orientados externamente, visando o domínio da natureza. 

Há no texto alguns aspectos que me parece pertinente questionar. A 
descrição que é feita da forma como os alunos responderam às tarefas é de 
algum modo surpreendente. Por exemplo, afirma-se que a maior parte dos 
alunos do quarto e quinto anos de escolaridade são capazes de produzir 
enunciados em forma abstracta e condicional sobre o movimento das 
engrenagens e construir diversos tipos de argumentação para os sustentar. 
Parece assim que os alunos envolvidos no projecto estão a “construir” ou a 
“inventar” a matemática (Gravemeijer, 1998a), correspondendo à ideia de 
Freudenthal (1973) de “matemática como actividade humana”, que permite aos 
alunos construir o seu próprio conhecimento e reforça a sua capacidade para 
reflectir. Mas trata-se de uma tarefa difícil, que não é vulgar ser desenvolvida 
com alunos desta faixa etária. Será possível identificar os processos ou as razões 
que viabilizaram este resultado? 

Um outro aspecto sobre o qual também seria pertinente ver discutido 
mais profundamente prende-se com o ensino da Geometria nesta faixa etária. 
Como se relaciona esta abordagem com outros aspectos da aprendizagem da 
Geometria considerados hoje muito relevantes como a visualização ou o 
raciocínio espacial? (NCTM, 1989; Goldenberg et al., 1998). 

 
 

Participantes no estudo: Algumas questões 
 
 
M. Bartolini Bussi afirma que o projecto foi desenvolvido com alunos 

provenientes de níveis socioculturais baixos com problemas do foro 
psicopedagógico ou com problemas físicos. Refere ainda que ‘através duma 
planificação adequada dos materiais e com uma oportuna intervenção do 
professor, todos os alunos tiveram vontade de produzir enunciados simples e 
de argumentar sobre o funcionamento do sistema de rodas dentadas’. Afirma 
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assim o sucesso dos alunos no projecto. A forma como esta afirmação aparece 
faz crer que o sucesso existe porque se trata de uma actividade inovadora, em 
contraponto com actividades tradicionais. Será que o facto de envolver os 
alunos em actividades inovadoras é suficiente para garantir o sucesso? Ou, dito 
de outro modo, existem evidências que nos mostrem que se os alunos forem 
envolvidos em projectos inovadores não há insucesso? 

Relativamente às concepções dos participantes o texto afirma que: “No 
desenvolvimento do projecto Engrenagens e círculos sentiu-se uma modificação 
gradual das concepções de modo evidente em todos os actores da investigação 
(coordenador universitário, professores investigadores e alunos) (…). A 
mudança não constituiu um objectivo específico da investigação, no sentido que 
tenha sido um ponto estratégico de observação particular…” Seria importante 
compreender como se chega a esta conclusão, considerando concepções como 
“compreensões e sentimentos de um indivíduo que moldam as formas como ele 
conceptualiza e se envolve no comportamento matemático” (Schoenfeld, 1992, 
p. 358). 

Também considero que os projectos prolongados no tempo constituem 
um meio privilegiado para o estudo das mudanças profundas no 
desenvolvimento do raciocínio matemático. O seguimento dos mesmos alunos 
durante os quatro anos do 1º ciclo do ensino básico é uma prática relativamente 
frequente também em Portugal. Embora, a investigação em educação 
matemática desenvolvida neste nível de ensino em Portugal seja relativamente 
escassa (ver Ponte, Matos & Abrantes, 1998), parece-me poder afirmar que os 
nossos professores do 1º ciclo se envolvem com facilidade em projectos 
prolongados no tempo, desde que considerem que isso pode ser útil para os 
seus alunos. Mais, neste nível de ensino os alunos funcionam muitas vezes 
como grupos de referência (Nias, 1985) e têm um papel fundamental na 
alteração das concepções dos professores sobre a matemática e o seu ensino 
(Serrazina, 1998). Isto mesmo aconteceu no projecto que desenvolvi com três 
professoras do 1º ciclo durante três anos. Tratou-se de um projecto de trabalho 
colaborativo, prolongado no tempo, onde, embora as professoras soubessem 
desde o início que se tratava de um projecto de investigação, o seu papel não foi 
de investigadoras. Neste projecto a reflexão (com o significado que lhe é dado 
por Schön, 1983) sobre a prática e sobre o que é aprender e ensinar matemática 
teve um papel fundamental quer para a investigadora, quer para os 
professores. A actividade reflexiva serviu um duplo propósito, correspondeu às 
necessidades da investigação e ao desenvolvimento profissional das professoras 
(Bednarz e al., 1999). 

No caso do projecto Engrenagens e círculos Bussi refere que os professores 
tiveram uma ‘presença constante e determinante em todas as fases (planificação 
geral, planificação específica da aula, realização na aula, observação do 
processo, recolha de dados, análise de dados, definição do quadro teórico e da 
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metodologia). Não é claro qual o papel que é atribuído aos professores em cada 
uma das fases. Seria interessante perceber qual a evolução do seu contexto 
interno (Boero et al., 1995) - ou, doutro modo, como os professores se 
desenvolveram profissionalmente? Gostaria de compreender porquê o facto das 
professoras não estarem dispostas a delegar noutros a responsabilidade 
institucional de ensino implica que estejam presentes em todas as fases da 
investigação. Que tipo de contrato se estabeleceu com os professores? A 
ancoragem da teoria como é feita? Qual o papel do investigador (não 
professor)? Vários autores referem a existência de problemas nas relações entre 
investigador e professores (ver por exemplo Ball, 1984), nomeadamente na 
validação dos dados. Não se puseram este tipo de questões neste projecto? 

Bussi afirma que se trata de um projecto colaborativo entre investigadora 
e professores/investigadores. Qual o papel atribuído à reflexão quer para a 
investigadora, quer para os professores/investigadores? Neste caso os 
professores não foram objecto de investigação. Como se pode afirmar que eles 
mudaram? Existem evidências disso? Quais? Um outro aspecto que seria 
interessante esclarecer é como é feita a recolha e a análise de dados, pois 
poderia ajudar a compreender melhor a relação de facto existente entre os 
professores e a investigador. 

É afirmado que “a metodologia do trabalho na aula conduz à celebração 
de um contrato com os alunos muito diferente do tradicional”. Trata-se de uma 
afirmação interessante mas não justificada. Noutro ponto do texto fala-se de um 
contrato estabelecido com a classe. Qual o contrato estabelecido com a classe? 

 
 

Conclusão 
 
 
Para terminar, gostaria de referir que a conferência apresentada por 

Bartolini Bussi enquadra-se num domínio de investigação que procura 
compreender como os alunos constroem o edifício matemático, que a torna 
relevante no contexto das preocupações do movimento internacional de 
investigação em educação matemática. Trata-se de um projecto inovador na 
medida em que esta construção do edifício matemática é feita utilizando 
artefactos culturais como a história da matemática e realizado com alunos do 
ensino elementar. É especialmente positivo o facto do projecto ser prolongado 
no tempo e de ser desenvolvido com alunos do 1º ciclo do ensino básico, que 
começam assim a construir o seu edifício matemático. 
 



Linee di tendenza della ricerca - Comentário  261 

 

Referências 
 

Abrantes, P. (1994). O trabalho de projecto e a relação dos alunos com a matemática: A experiência do 
Projecto MAT789 (Dissertação de doutoramento, Universidade de Lisboa). Lisboa: APM. 

Abrantes, P., Serrazina, L., & Oliveira, I. (1999). A matemática na educação básica. Lisboa: 
Ministério da Educação, Departamento de Educação Básica. 

APM (1988). A renovação do currículo de matemática. Lisboa: APM. 

Arzarello, F. (1999). Linee di tendenza della ricerca perlínnovazione in Italia: Un quadro di 
riferimento teorico. (neste volume) 

Bednarz, N., Desgagné, S., Couture, C., Lebuis, P., & Poirire, L. (1999). Collaborative case 
studies: A framework for collaborative research involving teachers and researchers. 
Comunicação apresentada na TNTEE, Lisboa. 

Ball, S. (1984). Beachside reconsidered: Reflections on a methodological apprenticeship. In R. G. 
Burgess (Ed.), The research process in educational settings: Ten case studies (pp. 69-76). 
Lewes. UK: Falmer. 

Boero, P., Dapueto, C., Ferrari, P., Ferrero, E., Garuti, R., Lemut, E., Parenti, L., & Scali, E. (1995). 
Aspects of the mathematics-culture relationship in mathematics teaching-learning. In 
Proceedings of PME-XIX, Recife, Brasil. 

Castelnuovo, E. (1982). Ensino da matemática anos 80: Actas do Colóquio de homenagem a Sebastião e 
Silva. Lisboa: SPM. 

Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an educational task. Dordrecht: Kluwer. 

Goldenberg, E. P., Cuoco, A., & Mark, J. (1998). A role of geometry in general education. In R. 
Lehrer & D. Chazan (Eds.), Designing leraning environments for developing understanding of 
geometry and space. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum . 

Gravemeijer, K. (1998a). Developmental research: Research for the sake of educational change. 
In Desenvolvimento curricular em matemática. Lisboa: Secção de Educação e Matemática 
da SPCE. 

Gravemeijer, K. (1998b). From a different perspective: Building a students’ informal knowledge. 
In R. Lehrer & D. Chazan (Eds.), Designing leraning environments for developing 
understanding of geometry and space. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 

Nias, J. (1985). Reference groups in primary teaching: Talking, listening and identity. In S. Ball & 
I. Godson (Eds.), Teachers lives and careers. Londres: Falmer. 

Ponte, J. P., Boavida, A., Graça, M., & Abrantes, P. (1997). Didáctica da matemática. Lisboa: 
Ministério da Educação, Departamento do Ensino Secundário. 

Ponte, J. P., Matos, J. M., & Abrantes, P. (1998). Investigação em educação matemática: Implicações 
curriculares. Lisboa: IIE. 

Schoenfeld, A. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and 
sense making in mathematics. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics 
teaching and learning. NY: Macmillan. 

Schõn, D. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York, NY: Basic 
Books. 

Sebastião e Silva, J. (1964). Guia para a utilização do compêndio de Matemática (1º vol.). Lisboa: GEP 
do Ministério da Educação. 

Serrazina, M. L. (1998). Teacher’s professional development in a period of radical change in primary 
mathematics education in Portugal. (Dissertação de doutoramento, Universidade de 
Londres). Lisboa: APM. 



262  Lurdes Serrazina 

 

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes, 
Cambridge: Harvard University Press. 



263 

 

Comentário 
 

José Luis González Marí 
Facultad de Ciencias de la Educación,Universidad de Málaga 

 
 

 
El trabajo del que es objeto este comentario constituye un ejemplo de una 

tendencia o línea de investigación reciente que se viene desarrollando en el 
campo de la educación matemática en Italia denominada “investigación para la 
innovación”. En este breve comentario se expone una síntesis personal de las 
principales ideas del estudio presentado junto a algunas observaciones e 
interrogantes que han surgido de la lectura de los documentos relacionados con 
el mismo. La exposición se articula en torno a los dos grandes apartados 
siguientes, que se abordan en el mismo orden: I) el marco teórico general de la 
investigación en educación matemática en el que se sitúa la tendencia objeto de 
discusión, los tipos de investigaciones, sus fundamentos, características y 
métodos, la relevancia para la práctica, la viabilidad y las relaciones con el resto 
de líneas y paradigmas de investigación; II) el estudio específico que se 
presenta como ejemplo paradigmático de la línea mencionada. 

 
 

Introducción 
 
 
La investigación en educación matemática se encuentra en la actualidad 

en un momento pujante, a pesar de lo cual aún existen problemas e 
inconvenientes a cuya solución dedicamos una parte de nuestros esfuerzos 
numerosos investigadores en todo el mundo. Ejemplo de ello es el trabajo que 
presenta aquí la profesora Bartolini, el cual constituye una aproximación 
interesante para solucionar, entre otros, los problemas derivados de la 
naturaleza sistémica de los fenómenos, de la validez y la replicabilidad de los 
estudios, de la aplicación práctica de los conocimientos generados así como de 
la innovación y la formación del profesorado. Es justo, por tanto, felicitar a los 
autores y congratularnos por esta iniciativa que, a buen seguro, supone ya un 
avance importante para la mejora de la educación matemática. 

Antes de entrar en materia, debo hacer algunas puntualizaciones. En 
primer lugar, por motivos de brevedad y con la intención de remarcar los 
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puntos de vista y suscitar la discusión, plantearemos una parte de los 
comentarios en forma de preguntas referidas a aquéllos aspectos en los que 
estamos en desacuerdo o en los que existen dudas, o bien que no quedan 
suficientemente tratados en el texto de la ponencia ni en los documentos 
adicionales (Arzarello, 1999; Bartolini, 1999). Con ello pretendemos, además de 
animar el debate, alcanzar, si es posible, un conocimiento más profundo sobre 
los distintos aspectos del trabajo presentado. En segundo lugar, debido a la 
orientación de mi labor científica, debo indicar que el conocimiento que tengo 
en torno a algunos aspectos específicos del tema es limitado, por lo que las 
dudas y preguntas son numerosas y pudiera ocurrir que algunas de ellas no 
sean pertinentes o estén mal enfocadas. A pesar de ello, no he querido omitir 
ninguna de mis reacciones para ser fiel al sentido y a la finalidad de esta 
exposición. 

 
 

Observaciones generales 
 
 
La situación de la línea de trabajo que presentan los autores con respecto 

a otras tendencias y paradigmas así como las características diferenciales de la 
misma, que pasaremos a resumir y comentar brevemente a continuación, han 
sido descritas con detalle por la propia autora (Bartolini op. cit.; Bartolini, Boni, 
Ferri & Garuti, 1999) y por Arzarello (1999) en su trabajo “linee di tendenza della 
ricerca per l’innovazione in Italia: Un quadro di riferimento teorico”. En dicho 
documento, partiendo del análisis de la investigación en los últimos años en 
Italia (Arzarello, 1992, 1995; Arzarello & Bartolini Bussi, 1998; Bazzini & Steiner, 
1989, 1994; Barra & al., 1992; Malara & Rico, 1994 y Malara, 1998, citados por los 
autores), se identifican tres componentes principales, tendencias de 
investigación o tradiciones que se han venido desarrollando en el tiempo de 
forma acumulativa y que han constituido el gérmen de la tendencia que se 
discute aquí y que los autores presentan como la integración de las anteriores 
en una cuarta tradición de carácter innovador. Las tendencias mencionadas son 
las siguientes: 

 
 
Investigación basada en la organización conceptual de la disciplina (desde el 
punto de vista internacional: Tradición filosófica escolástica) 

 
El objetivo de esta tendencia es mejorar la enseñanza en situaciones 

genéricas sobre la base de la organización lógica de los conceptos desde el 
interior de las matemáticas y a partir del contenido disciplinar como eje del 
trabajo. Algunas de sus características destacadas son: Acción en el aula basada 
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en la dificultad conceptual de tipo matemático (más que desde un punto de 
vista psicológico); atención al producto más que al proceso; modelo “top-
down” (partir de las matemáticas para incidir posteriormente en la práctica 
docente); intención de ejercer influencia en programas y textos; difusión de la 
información a través de la formación inicial y de la buena voluntad de los 
profesionales (los autores citan los trabajos de Servais, Steiner, Rosenbloom in 
el ICME de Lyon, 1968; y algunos trabajos del TME). A partir de esta tendencia 
se inició el movimiento que en un contexto más amplio dió lugar a la tradición 
siguiente. 

 
 

Investigación para la innovación concreta en el aula 
(tradición pedagógica) 

 
El objetivo de esta tendencia de investigación es la producción de 

ejemplos paradigmáticos para la mejora de la enseñanza en situaciones 
específicas y cotidianas. Algunas de sus características destacadas son: 
Atención al proceso y experimentación como base del trabajo; investigación-
acción (partir de los problemas de la enseñanza); intención de ejercer influencia 
sobre el currículum efectivo; difusión a través de la formación permanente, de 
los ejemplos y de la buena voluntad de los profesores. Como ejemplos se 
pueden citar los trabajos de Castelnuovo, Gattegno y Dienes, que con 
frecuencia se integraban con los estudios de la tendencia anterior mediante 
grupos de trabajo mixto Universidad - Escuela y a través de la colaboración 
entre la investigación teórica y la investigación en la acción. A partir de ella se 
plantea la necesidad de abordar científicamente la transposición a otras aulas y 
de explicar cómo la innovación puede funcionar en contextos diferentes de los 
utilizados para la experimentación. Al mismo tiempo se plantea el problema de 
la metodología de investigación, en el seno de cuya discusión surge la 
componente o tradición que se describe brevemente a continuación. 

 
 

Investigación para la observación y la modelización del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en condiciones de laboratorio (tradición 
científica empírica; importante en el último decenio en Italia) 

 
Con esta tendencia, según los autores, se propone mejorar el 

conocimiento sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas 
para planificar e intervenir de forma fundamentada. Se realizan experimentos 
para comprobar hipótesis (los autores citan como ejemplos la mayoría de los 
trabajos del PME) y los principales resultados se materializan en taxonomías, 
modelos de interacción, etc. El objetivo fundamental de esta tendencia, también 
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en opinión de los autores, no es influir sobre el sistema educativo, conclusión 
que en nuestra opinión entra en contradicción con lo afirmado al comienzo del 
párrafo y con la que no estamos plenamente de acuerdo, como trataremos de 
poner de manifiesto a lo largo del desarrollo de este comentario. 

El proceso temporal y acumulativo descrito hasta aquí, constituye el 
punto de partida para la propuesta de una nueva tendencia surgida del deseo 
de superar los inconvenientes que plantean las tres líneas tradicionales 
mencionadas anteriormente. Nos referimos a la cuarta y última línea de 
investigación de la que es objeto la conferencia y en la que se sitúa el proyecto 
“Ingranaggi e cerchi” que los autores presentan como ejemplo paradigmático 
de la misma. Dicha tendencia, sustancialmente diferente a las anteriores y que 
en opinión de los autores las supera sin eliminarlas, es la siguiente: 

 
 

Investigación para la innovación (forma original de integración de las tres 
tendencias anteriores, según los autores) 

 
Aquí se considera la innovación no sólo como acción en la clase sino 

como verdadera investigación, constituyendo el núcleo de la investigación en 
Italia hoy en día. Su objeto de estudio es la enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas, tanto a nivel de la clase como del sistema educativo. Con ella se 
pretende en concreto, según los autores: 

 
� producir modelos paradigmáticos de mejora de la enseñanza de 

las matemáticas (modelo A); 
� estudiar las condiciones y factores que afectan a las realizaciones 

concretas (modelos B y C); 
� producir constructos teóricos innovadores que guien la acción de 

los profesores; 
� producir métodos didácticos innovadores (producciones 

específicas de este modelo). 
 
Desde mi punto de vista se trata de una tendencia que se puede 

sintetizar en torno a las siguientes características básicas, que comentamos en 
cada caso señalando las ventajas y los inconvenientes que pueden tener cada 
una de ellas: 

 
 Participación activa y directa de los profesores como “co-investigadores” 

En mi opinión es una de las características fundamentales y más 
destacada de esta tendencia; los profesores participan directamente como 
investigadores y no como meros espectadores, informadores, colaboradores u 
objetos de la propia investigación, como sucede a menudo cuando se 
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constituyen en fuentes para la observación y para la obtención de datos 
empíricos. En este sentido, la tendencia que se describe es una variante de la 
corriente conocida como “investigación en la acción” (citada por los autores 
dentro de la tendencia B), si bien se diferencia de ella, entre otras cosas, en el 
papel de los participantes y en el número elevado de los mismos. Creo que no 
nos alejamos excesivamente de lo que es en realidad esta forma de trabajo si 
empleamos la denominación “investigación en la acción de carácter 
cooperativo”; al menos es la impresión que he sacado de la lectura del texto de 
la conferencia y de los documentos relacionados. 

Pero dicha participación suscita las siguientes dudas: ¿Tienen los 
profesores la formación suficiente para actuar plenamente y en todo momento 
como investigadores?; ¿cómo se articula la atención hacia las tareas 
investigadoras con la atención hacia las labores docentes ordinarias?; ¿están 
todos los profesores dispuestos a asumir el trabajo añadido que supone la 
formación y la atención necesarias para desarrollar las tareas investigadoras?; 
¿se dan en los centros, en las aulas y en el sistema educativo en general las 
condiciones mínimas para desarrollar el tipo de estudios que se propone?; ¿qué 
cambios serían necesarios para facilitar y potenciar este tipo de trabajos?. 

 
Consideración “natural” y sistémica de los fenómenos 

Se trata, en mi opinión, de otra de las características destacables de la 
tendencia presentada, es decir, contemplar los fenómenos tal y como ocurren y 
allí donde ocurren sin atomizar, aislar sus partes, focalizar excesivamente o 
crear condiciones de laboratorio, forzadas o “no naturales”. Así se deduce de lo 
indicado por Bartolini ante cuestiones que pueden resultar excesivamente 
puntuales (alumnos con necesidades especiales, aspectos particulares del 
pensamiento y creencias de un profesor, etc.) o que requerirían de una atención 
que, como muy bien indican los autores, supondría una modificación sustancial 
de los tiempos reales en los que se suceden los fenómenos de forma natural. 

En este punto no hay objección alguna; es lo que creo que todos 
pretendemos, es decir, indagar sobre los fenómenos reales para conocerlos 
mejor y poder intervenir de forma fundamentada. Sin embargo, ¿puede ser 
necesario a veces sacar del contexto determinados casos puntuales o situaciones 
específicas y estudiarlas tanto dentro como fuera de la dinámica real?; ¿no 
estaríamos entonces necesitando de la aportación de otras tendencias como 
puede ser la opción C?; ¿en qué medida y cómo se han de complementar ambas 
tendencias? 

En estrecha relación con la característica descrita, parece conveniente 
destacar también la siguiente: 

 
Preocupación por las condiciones de realización del proceso real de enseñanza-
aprendizaje,  
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en el sentido de comprenderlo mejor en su dimensión global y poder 
influir sobre él con una mayor eficacia. 

Surge aquí una cuestión importante y suficientemente conocida en 
relación con el poderoso influjo socializador que la escuela ejerce tanto sobre el 
alumno como sobre el docente. Dicho influjo crea, de forma tácita, acríticas 
concepciones pedagógicas que tienden a reproducirse fácilmente en la práctica, 
toda vez que se encuentran arraigadas en las creencias del sentido común, en la 
ideología pedagógica dominante y son estimuladas e incluso exigidas por el 
funcionamiento habitual de las instituciones, por la formas de organizar la vida 
en los centros y por las expectativas personales y profesionales. ¿Cómo influye 
este factor en la investigación?; ¿qué instrumentos y cautelas son necesarios 
para contrarrestar la inercia conservadora del sistema educativo y para 
conseguir escapar a dicha poderosa influencia?; ¿hasta qué punto el trabajo 
prolongado en condiciones reales puede ser inmune a dicha inercia?; ¿en qué 
medida se pueden ver afectados los resultados? 

 
Preocupación por acortar o eliminar las distancias, 

existentes entre la investigación y el desarrollo; entre la teoría y la 
práctica; entre el investigador y el objeto de investigación; entre las 
instituciones relacionadas con la Educación Matemática en todos sus ámbitos. 

Creo que la tendencia presentada es un buen intento para salvar lo que 
constituye en la actualidad una preocupación de todos los investigadores: 
¿Porqué no “llegan” a las aulas los resultados de los estudios?; ¿qué hay que 
modificar para que los resultados de las investigaciones se apliquen de 
inmediato a la práctica docente diaria?. Sin embargo, creo que la solución a 
estos problemas requiere de algo más que de nuevos tipos de investigación. No 
hay más que tener en cuenta la notable influencia que pueden tener las 
orientaciones curriculares oficiales, las políticas educativas, las condiciones 
socioculturales y laborales o las editoriales sobre la propia práctica educativa. 

Algunas características que surgen como consecuencia de las 
mencionadas anteriormente son las siguientes: 

 
Estudios a largo plazo 

El tipo de investigación que se propone requiere de un trabajo 
continuado y una estancia prolongada en las aulas y en los centros educativos, 
lo que supone la situación ideal que busca todo investigador. Pero el 
cumplimiento de esta exigencia se ve dificultado por la situación de numerosos 
investigadores en el área, que ejercemos una labor docente con dedicación a 
tiempo completo en instituciones universitarias separadas del ámbito de las 
enseñanzas no universitarias que constituyen el principal campo de indagación. 
¿Cómo es posible compatibilizar ambos tipos de tareas?; ¿cómo han 
solucionado los autores este problema?; ¿qué medidas se pueden establecer 
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para que el profesorado universitario pueda investigar en estas condiciones?. 
Se plantea así la siguiente característica estrechamente relacionada con la 
anterior: 

 
Necesidad de colaboración 

estrecha entre instituciones y personas implicadas (Universidad, 
administración, escuelas) así como de unas condiciones especiales (laborales, 
etc.) para los participantes. 

¿Bajo qué condiciones de este tipo se han desarrollado los trabajos del 
proyecto presentado?; ¿qué tipo de convenio se ha establecido en su caso? 
 
Consideración especial del tiempo 

en el que transcurren los fenómenos y de las relaciones entre los 
fenómenos observados, la intervención sobre ellos y los tiempos reales en los 
que todo sucede. Si estamos considerando los procesos, es evidente que la 
variable tiempo, tal y como señalan los autores, es un factor muy importante. 
Sin embargo, sabemos que es posible atender en la investigación a otros 
aspectos puntuales que son susceptibles de estudios atemporales sin que ello 
afecte a la validez de los resultados o a la relevancia del estudio. 

Desde el punto de vista de su relevancia para la práctica y de su 
incidencia en el sistema educativo, la propuesta presenta las siguientes 
características adicionales: 

 
Influencia notoria en la formación permanente del profesorado participante en las 
investigaciones 

¿Se ha contemplado que puede ser este un marco idóneo para 
institucionalizar este tipo de investigaciones desde el punto de vista de los 
profesores en ejercicio?; ¿se ha pensado en la posibilidad de contemplar 
también la formación inicial del profesorado? 
 
 Intención claramente innovadora 

en el sentido de influir lo más directa y rápidamente posible en la 
práctica. 

Aunque se trata de una de las principales características de la tendencia, 
creo que no es una característica netamente diferenciadora con respecto a las 
demás tendencias, por lo que sería conveniente tratar de evitar cualquier 
interpretación que sesgada o interesadamente asigne a esta tendencia todo lo 
que tiene que ver con innovación y a las demás otras características y tipos de 
estudios que no tienen que ver con la innovación. En mi opinión, todas las 
tendencias de investigación así como todos los trabajos específicos de cualquier 
naturaleza que se desarrollan en el campo de la investigación en educación 
matemática pretenden, en mayor o menor medida, directa o indirectamente, 
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conocer la realidad e intervenir sobre ella para innovar y mejorar la práctica en 
las aulas. No me parece indicado, si es esta la intención de los autores, restringir 
la utilización del término “innovación” a las tendencias B y D, si tenemos en 
cuenta que el resto de las investigaciones, al menos en teoría y debido a la 
propia naturaleza de la investigación, se realizan con el propósito central de 
mejorar la educación matemática. Incluso los estudios más teóricos persiguen 
aportar nuevas informaciones y puntos de vista sobre los fenómenos 
educativos con la intención de disponer de más elementos de juicio para 
posibles intervenciones y modificaciones así como para el desarrollo 
fundamentado de investigaciones posteriores (González, 1998). Otras 
cuestiones serían: la potencialidad para transformar la práctica, la relevancia del 
conocimiento generado de cara a la innovación, el alcance de las 
transformaciones producidas en cuanto a contenidos o aspectos tratados 
(mayor o menor especificidad de la investigación), el grado de generalidad de las 
modificaciones en lo que se refiere a número de aulas, centros, profesores o 
ámbitos geográficos, hasta llegar a influir de manera significativa en los diseños 
curriculares oficiales y en los libros de texto de todo un país, o el período de 
tiempo requerido para la aplicación práctica (mayor o menor inmediatez de la 
innovación). 

 
Es evidente que las tres tendencias citadas en primer lugar, que también 

se han dado y se dan en mayor o menor medida en España, presentan 
limitaciones y dificultades de todo tipo que todos intentamos solucionar y 
mejorar. Sin embargo, con todas las ventajas mencionadas y aceptando que 
estamos ante una tendencia interesante, no creo que la solución sea únicamente 
la creación de nuevas líneas de investigación que superen a las anteriores, sino 
que es necesario, además, mejorar y consolidar las ya existentes, tratar de 
eliminar las barreras y la pugna entre escuelas y tendencias y, sobre todo, tratar 
de incidir o llamar la atención sobre otros aspectos especialmente influyentes 
en la práctica educativa (editoriales, administración educativa, diseños 
curriculares, formación inicial y permanente del profesorado, situación laboral, 
profesional y social de los profesores, etc.). 

Por esta razón, nuestra principal preocupación se centra en la actualidad 
en los fundamentos de la investigación, en la creación de un cuerpo de 
conocimientos que nos permita avanzar mediante la integración de las diversas 
tendencias y en los marcos y modelos teóricos utilizados para diseñar, obtener 
información e interpretar los resultados, más que en la forma de acceder a los 
fenómenos, en el modo en que el investigador se relaciona con dichos 
fenómenos o en el tipo de relación entre la investigación y la práctica. No es 
que no consideremos importante esta cuestión, que ciertamente lo es, sino que 
pensamos que sea cual sea la opción adoptada, el enfoque de investigación o la 
intención con la que se desarrolla el trabajo, hay una cuestión común que no 
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hay que perder de vista: Aunar esfuerzos y puntos de vista, en lugar de 
disgregar, en aras de la consecución de un cuerpo de conocimientos científicos 
válidos y útiles. Para ello es digna de consideración cualquier aportación por 
modesta que sea. De este modo pensamos que la tendencia presentada viene a 
cubrir una parte, un enfoque importante de la investigación en el área y como 
tal se debe sumar al resto de tendencias anteriores en el largo y difícil camino 
trazado en los párrafos anteriores.  

Que duda cabe de que existen diferencias entre las tendencias descritas, 
pero yo las veo necesarias y complementarias más que jerarquizadas en un 
sentido inclusivo o en una estructura de relaciones en cuanto a grados de 
bondad. No creo que la tendencia D se deba plantear como una línea de trabajo 
que “supera” o mejora a las anteriores. En mi opinión se trata de una tendencia 
que puede ser útil para determinados aspectos de la investigación o para 
determinado tipo de investigaciones y como tal debe ser considerada como una 
aproximación más al conocimiento de los fenómenos en estudio. Qué duda 
cabe de que mejora aspectos esenciales de la investigación, pero allí donde no 
se pueda o no se quiera desarrollar una investigación de tal tipo, puede ser útil, 
e incluso adecuado y necesario, emplear otras aproximaciones, sin que ello 
suponga necesariamente disminuir la credibilidad científica del estudio ni ni la 
potencialidad innovadora de sus resultados. De hecho, a menos que nos 
estemos refiriendo a algunos estudios de carácter experimental en los que se 
crean condiciones artificiales para probar tratamientos, etc., no es cierto que 
todas las investigaciones desarrollados dentro de la tendencia C se hagan en 
condiciones de laboratorio, distorsionando las variables y obteniendo 
conclusiones a veces de dudosa credibilidad y, sobre todo, de dudosa 
aplicabilidad y efectividad en condiciones “naturales”. Con frecuencia, dichos 
estudios realizan observaciones puntuales sobre aspectos determinados de los 
fenómenos educativos tal y como se desarrollan realmente y en los mismos 
escenarios en los que se desarrollan, pudiéndose afirmar que la información 
recogida y las regularidades constatadas se refieren a la realidad en toda su 
extensión, si bien restringida a las condiciones particulares del estudio y que 
deben aparecer claramente explicitadas en el informe. Creo que es arriesgado 
decir que los estudios empíricos que se limitan a obtener información puntual 
sobre rendimientos, dificultades, resolución de problemas, comportamientos en 
clase o libros de texto, por citar algunos, generan conocimientos poco 
innovadores o de poca cientificidad. Se les podrá achacar que son parciales, 
limitados, poco útiles o que no afectan directamente a la práctica educativa 
inmediata, pero, si están correctamente realizados y se han adoptado las 
cautelas oportunas no cabe duda de que son dignos de consideración y se 
deben tener en cuenta en trabajos posteriores. 

Observaciones específicas al proyecto “Ingranaggi e cerchi” 
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Están fuera de toda duda tanto la originalidad como el interés del 

proyecto desarrollado así como de sus resultados. Sin embargo me han asaltado 
una serie de dudas que paso a comentar a continuación. 

Me parece difícil que se pueda llevar a cabo un experimento de 
enseñanza de estas características sin que ello afecte al desarrollo normal del 
currículum ordinario. No olvidemos que la investigación se lleva a cabo en el 
escenario natural, en el que además de la investigación se realiza una formación 
sujeta a numerosos condicionantes, tales como la formación mínima necesaria 
que deben alcanzar los alumnos para continuar estudios, las exigencias de la 
administración y de la propia sociedad, etc. De poco serviría un ejemplo de 
innovación tan original y creativo si para su desarrollo es necesario modificar 
sustancialmente el proceso didáctico usual hasta el punto de dejar desatendidos 
otros contenidos o aspectos formativos tan importantes como los que 
intervienen en el estudio. ¿Qué efectos ha tenido el desarrollo del proyecto 
sobre el resto del currículum?; ¿ha sido fácil compatibilizar el proyecto con el 
desarrollo didáctico ordinario o ha sido necesario modificar dicho desarrollo?; 
si ha sido así, ¿qué aspectos se han perdido y qué aspectos se han ganado en 
relación con el desarrollo curricular usual?; ¿ha dado tiempo a tratar en cada 
curso, de esta o de otra manera, los contenidos matemáticos fundamentales del 
currículo?; ¿se han trabajado dichos contenidos utilizando la misma 
metodología? 

La exploración del contexto externo la realizan los alumnos tanto dentro 
como fuera de la escuela, ¿cómo se contempla tanto en la planificación de las 
tareas como en la metodología la conexión con las experiencias y la exploración 
fuera del aula?; ¿cómo se tienen en cuenta las experiencias desiguales que 
tienen los alumnos fuera del aula?. Esto lleva a una cuestión de interés y de 
bastante actualidad: ¿cómo se contempla la atención a la diversidad en los 
proyectos de investigación desarrollados dentro de esta tendencia? 

Se afirma que el contexto interno está influenciado por la calidad e 
intensidad de la exploración del contexto externo; ¿cómo se produce dicha 
influencia?; ¿son los únicos factores que influyen en la conformación de dicho 
contexto interno; en la constitución de la cognición?; ¿se consigue mejorar la 
calidad y la intensidad de la exploración únicamente por medio de prácticas 
guiadas y creando un diálogo entre dicha experiencia práctica y la experiencia 
teórica de modelización matemática? 

Como afirma la autora, es posible acceder a los procesos mentales 
interpretando las manifestaciones externas observables (signos, metáforas, 
gestos, etc.). Sin embargo, es este uno de los grandes problemas de una buena 
parte de las investigaciones en educación matemática. ¿Hasta qué punto las 
interpretaciones que hacemos de lo que los alumnos hacen y dicen se acercan a 
la verdadera situación del conocimiento o de la cuestión observada?; ¿es 
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posible que las inferencias que hacemos sean tan sesgadas y limitadas como lo 
pueden ser los supuestos y teorías que utilizamos así como las creencias y 
valores con las que juzgamos dichas manifestaciones?. 

Para el desarrollo del proyecto los profesores diseñaron un proyecto 
educativo diferente para cada grupo en función de la edad. Dichos proyectos 
fueron desarrollados al mismo tiempo. Una de las cuestiones que surgen es la 
siguiente: Todos sabemos que hay diferencias muy apreciables en todos los 
sentidos entre los alumnos de 1º y 2º y los de 5º y 6º de Educación Primaria, 
¿cómo se contemplaron y en qué sentido dichas diferencias en los proyectos 
para cada grupo?; ¿cómo es posible que se obtuvieran resultados similares en 
todos los niveles en cuanto a la consecución de un pensamiento abstracto que 
involucra postulados y teoremas?; ¿los alumnos de 1º llegaron también a 
enunciar y demostrar los teoremas?, es decir, ¿los alumnos de 1º alcanzaron el 
mismo nivel de pensamiento teórico que los alumnos de 6º?; si hubo 
diferencias, ¿cuáles fueron las diferencias en los planteamientos, metodología, 
tiempo, etc. a las que se puede haber debido la homogeneidad de resultados? 

Si bien es cierto que el conocimiento matemático es un conocimiento 
socialmente compartido, también creemos que puede ocurrir que determinadas 
partes y aspectos de dicho conocimiento no sean construidas socialmente, es 
decir, que no todo el conocimiento sea el producto de una construcción social. 
En este sentido, los autores conceden un papel especialmente relevante a la 
interacción entre el adulto y el niño, afirmando que dicha interacción es el 
principal origen de la función psíquica superior. No podemos estar de acuerdo 
totalmente con dicha afirmación si no se hacen las matizaciones oportunas. En 
concreto, todos sabemos que está comprobado que los sujetos también 
construyen conocimientos a través de su propia acción individual sobre objetos 
y que los propios autores aportan evidencias en los protocolos sobre momentos 
del funcionamiento intelectual en los que los sujetos realizan actividades 
cognitivas relevantes sin el concurso de la interacción mencionada. Se pueden 
citar a este respecto los hechos conocidos como “actos de comprensión”, la 
construcción de representaciones internas, las actividades de síntesis o los 
momentos de abstracción reflexiva. Tampoco podemos olvidar la importancia 
que tienen las interacciones entre iguales o las numerosas experiencias fruto de 
las interacciones con el medio físico y el sociocultural como complejos 
envolventes en el que el adulto ocupa tan sólo una pequeña parte. ¿Se han 
tenido en cuenta estos aspectos en el proyecto?; ¿en qué sentido?. 

Quiero terminar felicitando de nuevo a los colegas italianos por el 
trabajo realizado y reiterando la necesidad de una mayor colaboración y de un 
aumento de los contactos para poder dialogar más ampliamente sobre los 
numerosos aspectos del trabajo presentado que por motivos de espacio y 
tiempo se han quedado fuera de estos comentarios. Mi agradecimiento a todos 
los compañeros y colegas de los tres países por su interés y paciencia así como, 
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en particular, a Joao Pedro da Ponte por su comprensión y benevolencia al 
aceptar esta contribución fuera del plazo establecido. 
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De que é que estamos a falar quando falamos de investigação em 

educação matemática? Esta questão corresponde a primeira das questões 
sugeridas para a discussão sobre a qualidade da investigação em educação 
matemática neste painel, e parece-me na verdade pertinente começar por aqui, 
procurando um entendimento comum ou, pelo menos, uma compreensão 
mútua do significado que atribuímos a investigação em educação matemática. 

Essa questão compreende duas outras questões - de que falamos quando 
falamos de investigação? e, de que falamos quando falamos em educação 
matemática? - ambas questões complexas e qualquer delas ainda com muitos 
aspectos em aberto. Mas, se a primeira é uma questão já antiga, a segunda é 
uma questão bem mais recente, o que certamente terá influência nas respostas 
que damos e no modo como o fazemos. 

Podemos começar por fazer notar que investigar, etimologicamente, 
significa procurar, e investigação, procura. Repare-se também que têm este 
mesmo sentido as palavras research da língua inglesa e recherche da língua 
francesa (não sei se o mesmo se passará com a palavra italiana ricerca). 
Naturalmente, se investigar é procurar, nem toda a procura é investigação, em 
particular, se o que tivermos em mente for o conhecimento e a ciência. 

Quando se procura, procura-se sempre alguma coisa, em algum lugar, 
com alguma intenção, de alguma maneira. Se investigar é procurar, impõem-se, 
portanto, e imediatamente, outras perguntas, muito em especial: procurar o 
quê?, com que objectivos?, procurar como? E , também, procurar para quê? 
questão esta que remete para os propósitos da investigação e da sua relevância. 
Investigar é assim uma actividade que pressupõe algo que é investigado, uma 
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intencionalidade de quem investiga e um conjunto de métodos, processos e 
técnicas para essa investigação. 

Quando qualificamos ou adjectivamos a investigação — por exemplo, 
investigação teórica ou empírica, experimental ou naturalista ou 
fenomenológica, qualitativa ou quantitativa, investigação filosófica, matemática, 
biológica, psicológica, educacional, associamos à investigação um campo ou 
objecto, uma perspectiva metodológica ou um método, e, em alguns casos 
mesmo as duas coisas. 

Tratando-se da investigação educacional, e, em particular, da 
investigação em educação matemática, para além da definição do seu campo 
específico, são correntes questões como: tem, a investigação em educação 
matemática, uma especificidade própria? na, ou nas teorias ou conceitos que 
utiliza? nos métodos e técnicas de que se socorre? nos seus resultados, ou seja, 
no tipo de conhecimento que produz? nos critérios para apreciar os seus 
resultados, em termos, no que agora interessa, da sua qualidade? 

Relativamente à questão “o que é investigação em educação 
matemática?”, no seu próprio enunciar, estabelece-se o campo ou objecto da 
investigação: a educação matemática. Sabemos no entanto que não é ainda 
completamente claro e consensual o que constitui e delimita, esse campo ou 
objecto da investigação (não caberá este problema, pois levaria, certamente, a 
discussão para outras questões que não a da qualidade da investigação nesta 
área), bem como os aspectos relacionados com as suas relações com outros 
campos ou disciplinas científicas e o seu estatuto científico (Steiner, 1984, 1985; 
Brousseau, 1988; Malara (1997); Kilpatrick et al. (1993). 

É interessante fazer notar aqui que vários autores consideram que é 
precisamente quando a educação matemática se começa a estabelecer de uma 
forma mais consistente como um domínio de investigação cientifica que se 
começam a levantar questões sobre em que consiste essa investigação e sobre a 
natureza dos seus resultados (Sierpinska et al. 1993). Simultaneamente, de há 
vários anos para cá tem vido a ser desenvolvido todo um esforço na procura, de 
um consenso ou mútuo entendimento em torno destas questões, na procura de 
uma identidade para a comunidade investigativa (Sierpinska e Kilpatrick, 1998). 

Em Portugal, “educação matemática” é uma expressão que só muito 
recentemente começou a ser utilizada, a partir sensivelmente do início dos anos 
80 (Ponte, 1986). Foi introduzida para englobar o sentido associado aos termos 
“ensino” e “aprendizagem”, vindo progressivamente alargar o seu campo de 
significado, passando a abranger, também as questões do currículo e 
desenvolvimento curricular e as diversas questões relacionadas com o 
professor, em particular, os aspectos da sua formação e desenvolvimento 
profissional. 

A revista For the Learning of Mathematics, desde há muitos anos, no verso 
da sua contra capa, diz aos seus colaboradores que: “«Mathematics education» 
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should be interpreted to mean the whole field of human ideas and activities that afect, or 
could afect, the learning of mathematics”. 

Dito isto, poder-se-ão colocar outras questões sobre o que é investigação 
em educação matemática, por exemplo: o que a caracteriza como investigação 
científica? qual o lugar e o papel para a investigação experimental, quantitativa, 
ou naturalista, qualitativa nesta área? tem sentido, em educação matemática, a 
distinção entre investigação pura e aplicada? que lugar e papel para 
investigação teórica? As questões, e as respostas, sobre a qualidade na 
investigação em educação matemática terão com certeza conexões significativas 
com as perspectivas que se tem relativamente a cada uma destas questões. 

Kilpatrick (1992) considera que a “research in mathematics education is a 
disciplined inquiry into the teaching and learning of mathematics” (p. 3), 
fazendo notar que o termo disciplined  dá à investigação um duplo carácter: por 
um lado é guiada por métodos e conceitos de outras disciplinas (como 
exemplos, dá a psicologia, história, filosofia e antropologia), isto é, fundamenta-
se e desenvolve-se numa articulação com teorias e tradições de outros campos 
disciplinares (NCTM, 1995). Por outro lado, é disciplinada no sentido que deve 
poder ser examinada e verificada. Com o termo inquiry sublinha a 
intencionalidade da investigação que deverá assim visar determinados 
obectivos para a resolução de uma dada questão. Esta ideia da investigação em 
educação matemática como disciplined inquiry, é reafirmada pelo Research 
Advisory Committee do  NCTM (1995), que considera que a “mathematics 
education research to be disciplined inquiry into matters related to mathematics 
learning, teaching, curriculum and policy” (p. 301). 

É interessante fazer notar aqui que Kilpatrick (1992) chama a atenção que 
a investigação em educação matemática com este sentido de disciplined inquiry 
não precisa de ser “científica” no sentido da tradição empírico-analítica 
acrescentando que “like any good scientific work, it ought to be scholarly, 
public, and open to critique and public refutation” (p. 3). 

Sob este ponto de vista, podemos pois, em síntese, dizer que uma “boa” 
investigação em educação matemática tem um carácter sistemático e 
intencional, é teoricamente sustentada, e os seus métodos e resultados podem 
ser publicamente verificáveis e criticados. Pode, precisamente, colocar-se aqui a 
questão dos padrões ou critérios que devem ser utilizados na apreciação da 
qualidade da investigação neste campo. 

Que tipo de critérios podem ou devem ser utilizados? Sobre que incidem 
esses critérios? Terão sentido critérios gerais, uniformes para os vários campos 
disciplinares ou para a investigação desenvolvida sob diferentes perspectivas 
ou enquadramentos teóricos? Também sobre estas questões existe alguma 
diversidade, de posições, ao nível da natureza e aplicabilidade dos vários 
critérios, e também a este respeito tem sido feito um esforço de mútuo 
esclarecimento na comunidade investigativa. 
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Para apreciação da qualidade da investigação em educação matemática 
são muitas vezes convocados critérios habitualmente designados por critérios 
de cientificidade, nomeadamente, a objectividade, a validade, e a fidedignidade 
(L’Lessard-Hébert et al., 1994), ou, de uma outra forma, critérios de rigor e 
credibilidade. São critérios que podemos considerar de ordem interna e de 
carácter epistemológico. Se se entende a educação matemática como um 
domínio de investigação científica, esta investigação terá que seguir este tipo de 
critérios para que os seus resultados sejam credíveis, merecedores de confiança, 
quer no interior da comunidade onde se desenvolve, quer nas diversas 
comunidade científicas e mesmo na sociedade em geral. Isto não significa que, 
esses critérios sejam uniformemente aplicados, independentemente nas opções 
teóricas e metodológicas assumidas. A este respeito, vale a pena dizer que tem 
sido reconhecido que, mais importante do que uma distinção ao nível dos 
diferentes paradigmas investigativos, é a obtenção de um consenso sobre a 
necessidade da clarificação e explicitação dos critérios utilizados e dos 
procedimentos utilizados (Miles e Huberman, 1984). 

Para além dos critérios de ordem epistemológica, uma questão que pode 
ser colocada é a da pertinência de outro tipo de critérios na apreciação da 
qualidade da investigação. Alguns autores sublinham a importância de critérios 
que podemos designar de ordem social. Entre estes os critérios de carácter ético 
(L’Lessard-Hébert et al., 1994; Lester e Lambdin, 1988) que dizem respeito à 
responsabilidade ética do investigador no que respeita à informação dos 
participantes relativa aos objectivos, actividades e eventuais riscos do trabalho 
investigativo a ser desenvolvido, bem como a sua protecção face às informações 
e conhecimentos obtidos através da sua participação. 

Um outro critério de ordem social relaciona-se directamente, e pode 
mesmo ver-se como um critério de relevância da investigação. Refiro-me à 
“pertinência socioprofissional” (L’Lessard-Hébert et al, 1994) segundo o qual a 
investigação educacional deverá ter em conta, não só as exigências de natureza 
científica ou epistemológica, mas também as exigências do campo em que se 
desenvolve e sobre o qual incide — ou seja os alunos e professores, as situações 
educativas e escolas — “tanto no plano do processo como no da aplicação dos 
resultados da investigação” (p. 86).  

A consideração destas diferentes ordens de critérios, para além de 
chamar a atenção para outros elementos na apreciação na apreciação da 
qualidade da investigação educacional, relaciona dois aspectos vistos muitas 
vezes sem articulação nessa investigação: a sua qualidade e a sua relevância. 
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Le domande che mi sono posta, fra  quelle suggerite per la tavola 
rotonda, sono: (a) Che cos’è la ricerca in didattica della matematica? (b) Che 
cos’è la ricerca di qualità in didattica della matematica? 

Sulla prima questione c’è stato un Seminario Nazionale in Italia nel 
novembre 1991 (v. Arzarello, 1992a; Boero, 1992; Malara, 1992), mentre sulla 
seconda non c’è stato un dibattito specifico, anche se riferimenti a tali 
problematiche si possono trovare in alcuni lavori di ricercatori italiani (oltre ai 
precedenti, v. Arzarello, 1992b; Barra et al, 1992; Bartolini Bussi, 1994; Pellerey, 
1997; Speranza, 1997; Arzarello e Bartolini Bussi, 1998; Boero e Szendrei, 1998; 
Malara e Iaderosa, 1998). Le opinioni che esporrò sono comunque del tutto 
personali. 
 
 

Che cos’è la ricerca in didattica della matematica? 
 
 

Nell’affrontare questo problema molti ricercatori nel campo della 
didattica della matematica (DM) accettano una definizione di ricerca come 
‘disciplined inquiry’ (Kilpatrick, 1992; Bishop, 1992; Silver e Kilpatrick, 1994; 
Hart, 1998). Tale definizione suggerisce che perché uno studio nel campo 
dell’educazione matematica si configuri come ricerca deve avere le seguenti 
caratteristiche: 

 
� deve essere intenzionale, e voler rispondere ad un problema 

specifico; 
� ci dev’essere una connessione con la teoria; 
� ci deve essere connessione con la pratica educativa; 
� deve essere pubblico e verificabile, e le procedure utilizzate 

devono poter essere controllate. 
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Controllabilità e riproducibilità 
 

L’aspetto della controllabilità, evidenziato nell’ultimo punto, nel 
paradigma positivista, tipico delle scienze sperimentali, porta alla condizione di 
riproducibilità. Ma da molti ricercatori è sottolineata la necessità di distinguere 
fra le caratteristiche di una ricerca scientifica e quelle della ricerca scientifica più 
conosciuta e tradizionale, che è appunto quella tipica delle scienze sperimentali. 
Si pone allora il problema: la riproducibilità è un indicatore che vale anche per 
le ricerche di tipo non sperimentale? In caso contrario, quali indicatori 
sostituiscono la riproducibilità? 
 
 
La ricerca come attività personale 
 

Le caratteristiche evidenziate per la ricerca in didattica della matematica 
(RDM) permettono di riconoscere in ogni ricerca alcune fasi essenziali  
schematizzate in fig. 1 (adattato da Romberg, 1992). Come spesso accade lo 
schema semplifica artificiosamente una realtà ben più complessa, ed in 
particolare suggerisce una linearità che raramente c’è, soprattutto in ricerche di 
tipo non sperimentale. Ma su questo tornerò più avanti.  

Lo schema permette però di evidenziare quali sono i momenti decisionali 
critici nell’attività del ricercatore, e permette quindi di comprendere un altro 
aspetto della ricerca (di ogni ricerca, non solo quella nel nostro campo) 
enfatizzato da molti (Polanyi, 1990; Romberg, 1992; Mason, 1994): l’attività di 
ricerca è fortemente personale, e le scelte del ricercatore sono influenzate non 
solo dalle sue conoscenze e dai suoi interessi, ma anche dai suoi gusti, dalle sue 
convinzioni e dai suoi valori. 
 
 
Chi può fare ricerca 
 

Dalle osservazioni fatte, che mettono in evidenza una sostanziale 
omogeneità di vedute su cosa vada inteso per ricerca nel nostro campo, nascono 
in modo naturale le risposte ad alcune domande suggerite per la tavola 
rotonda. In particolare: Chiunque può fare ricerca. Il problema non è chi fa 
ricerca, ma come. Certamente per l’insegnante è più difficile fare ricerca, per 
diversi motivi: 

 
� l’accesso alle informazioni alla teoria ecc. per lui può essere 

molto più difficile; ma soprattutto: 
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� nel momento in cui fa ricerca l’insegnante si pone obiettivi da 
ricercatore, e non da insegnante. In particolare nella pratica 
quotidiana i due ruoli possono entrare in conflitto: ma si tratta di 
un conflitto che ha in sé elementi di crescita per entrambi i ruoli. 

 
 

Fig. 1 - Le fasi di una ricerca 
 
 
 FASE I  FASE II  FASE III  
 Il problema  Il metodo  I risultati  

 1. Scelta del fenomeno da 
studiare 

2. Modello preliminare.  
3. Collegamento con altri 

studi  
4. Formulazione di 

domande/congetture 
più specifiche 

 5. Individuazione del 
piano 

6. Scelta dei metodi  
7. Esecuzione del piano 

 8. Raccolta di 
informazioni 

9. Selezione delle 
informazioni 

10. Scelta del tipo di 
analisi 

11. Interpretazione dei 
risultati 

 

     
      

FASE IV 
 La comunicazione 

 
 

La qualità della ricerca 
 
 

Nelle osservazioni precedenti la definizione di DM utilizzata per 
caratterizzare la ricerca (non la ‘buona’ ricerca!) in tale campo era così generale 
da permettere un accordo pressochè unanime su cosa vada inteso per ricerca. I 
problemi nascono quando si vuole caratterizzare ulteriormente la ricerca, e 
soprattutto quando si vogliono definire criteri di qualità. 

I criteri di qualità più frequentemente riportati dai ricercatori in DM 
(Romberg, 1992; Sierpinska et al., 1993; Kilpatrick, 1993; Silver e Kilpatrick, 
1994; Lester e Lambdin, 1998) comprendono: rilevanza; validità; oggettività; 
originalità; rigore e precisione; predittività; riproducibilità; collegamenti con altre 
ricerche. La lettura dei lavori citati mette però in evidenza la varietà delle 
posizioni espresse da ricercatori pure tutti impegnati nel campo della DM, e 
suggerisce alcune osservazioni. 
 
 
Necessità di schemi organizzativi 
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Leggendo gli elenchi dei criteri di qualità nei lavori citati si ha la 
percezione di una certa confusione a livello teorico. Ad esempio alcuni criteri di 
qualità fanno riferimento alla ricerca, altri alle modalità di comunicare tale 
ricerca, cioè alla qualità del report. Inoltre, come sottolinea Sierpinska (1993), 
non è chiaro se ci sono, e in tal caso quali sono, relazioni fra un criterio e l’altro: 
ad esempio la validità, la riproducibilità, la oggettività sembrano essere in 
qualche modo collegate. Sierpinska osserva ancora che i criteri variano anche in 
relazione all’oggetto cui fanno riferimento: che cosa deve essere rilevante? Il 
problema di ricerca? I risultati? Ha senso parlare della rilevanza di un metodo? E 
viceversa ha senso parlare di validità di un problema di ricerca? Questa 
confusione ed eterogeneità suggerisce l’opportunità di schemi organizzativi. A 
mio parere l’articolazione della ricerca sottolineata nello schema proposto in fig. 
1 può dare alcune indicazioni: 

 
� alcuni criteri di qualità fanno riferimento alla ricerca nel suo 

complesso, altri ad alcune fasi specifiche, altri ancora possono 
articolarsi sia per la ricerca nel suo complesso che per le fasi che 
la compongono (v. rilevanza e originalità), altri infine possono 
riferirsi al passaggio da una fase all’altra (v. validità); 

� viceversa, viene spontaneo chiedersi quali possono essere criteri 
di qualità validi per le singole fasi: per la scelta del problema; per 
il metodo; per i risultati; per la comunicazione; 

� una conseguenza di queste osservazioni che mi pare importante 
però sottolineare è il fatto che alcuni criteri di qualità fanno 
riferimento solo alla fase di comunicazione: in altre parole sono 
criteri di qualità per il report. Per quanto la qualità di un report 
sia assolutamente essenziale, è altra cosa (o meglio è solo un 
aspetto) rispetto alla qualità della ricerca nel suo complesso. 

 
 
La varietà delle opinioni 
 

Anche se può essere utile, ed è sicuramente opportuno, tentare una 
sistemazione e una chiarificazione dei vari criteri elencati, rimane un altro 
problema più di fondo: non tutti i criteri elencati sono condivisi all’interno della 
nostra comunità. Soprattutto quello dell’utilità come criterio di qualità è uno dei 
punti su cui c’è più discussione nel nostro campo: Kilpatrick (1993) cita 
esplicitamente la posizione di Schoenfeld (1991) che distingue in modo drastico 
la qualità di una ricerca dalla sua utilità. La posizione di Kilpatrick è diversa: “In 
my view, quality, relevance, and usefulness are bound together when we look 
at research in mathematics education.” 
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Necessità di una scelta epistemologica 
 

Se vogliamo riconoscere se esistono dei criteri di qualità condivisi dalla 
nostra comunità, e quindi esplicitarli, dobbiamo caratterizzare la nostra 
disciplina. Come ho già detto da molti ricercatori viene messa in discussione la 
validità del paradigma positivista per la RDM. Ma per verificare se certi criteri 
continuano ad avere senso all’interno della RDM, ed eventualmente quale 
senso devono avere, il rifiuto dei vecchi paradigmi non basta, e d’altra parte 
non può nemmeno significare la rinuncia a definire e perseguire criteri di 
qualità. In definitiva occorre tentare di definire i nostri paradigmi, tenendo 
presente che paradigmi diversi possono dar luogo a scelte diverse in relazione a 
quali sono i criteri di qualità, e a come tali criteri vanno articolati. È chiaro infatti 
che l’idea di buona ricerca dipende dal particolare contesto disciplinare, in 
particolare dalla scelta epistemologica fatta. Solo l’esplicitazione di tale scelta 
potrà dare senso a domande quali: 

Criteri quali la validità e l’oggettività hanno ancora un significato 
all’interno della nostra disciplina? In caso affermativo, quale? Cosa va inteso 
per rilevanza in didattica della matematica? In particolare: una ricerca rilevante 
deve essere utile? In caso affermativo, cosa intendiamo per utile? 
 
 
Discipline method-led e discipline problem-led 
 

Una distinzione che mi sembra significativa in questo contesto è quella 
suggerita da Bishop (1992) fra discipline method-led e discipline problem-led. 
Facendo riferimento alle tre differenti “tradizioni” di ricerca che hanno 
influenzato la RDM (la tradizione filosofica, la tradizione pedagogista, la 
tradizione empirico-scientifica) egli mette in evidenza che ognuna di esse è 
caratterizzata da metodi differenti e da criteri di qualità differenti, ma che si tratta 
comunque di tradizioni method-led piuttosto che problem-led. 

In generale il ruolo da riconoscere alla qualità dei metodi all’interno di 
una disciplina dipenderà dalla sua connotazione come disciplina method-led o 
piuttosto problem-led. 
 
 

Un esempio di scelta epistemologica: La DM come 
disciplina problem-led non normativa 

 
 

Dicevo all’inizio che le scelte del ricercatore sono influenzate dalle sue 
conoscenze, dai suoi interessi, ma anche dalle sue convinzioni e dai suoi valori. 
Alcuni di questi valori, convinzioni, interessi, sono condivisi all’interno di ogni 
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comunità scientifica. Quanti e quali sono questi valori, interessi, convinzioni 
condivisi, dipende naturalmente dalla disciplina. In particolare dipende anche 
dalla sua ‘anzianità’ e dal particolare momento che essa sta vivendo. Questo 
‘nucleo’ condiviso è quindi fortemente dinamico e variabile nel tempo. La DM è 
un campo così giovane che l’epistemologia condivisa è estremamente scarna e 
in continua evoluzione. Le questioni più controverse, su cui non entrerò, 
riguardano il rapporto fra pratica e teoria, in particolare la natura 
prescrittiva/descrittiva o doppia della didattica. D’altra parte a mio parere il 
nucleo condiviso è insufficiente per determinare criteri di qualità. Ad esempio 
abbiamo visto che un criterio fondamentale quale la rilevanza viene articolato 
in modo diverso a seconda dei ricercatori: in particolare non per tutti la 
rilevanza ha a che fare con l’utilità. La determinazione di criteri di qualità 
presuppone perciò assunzioni ulteriori, e quindi personali. 

La mia scelta è quella che vede la DM come disciplina problem-led (una 
connotazione analoga discende dalla caratterizzazione della DM come Design 
Science: cfr. Wittmann, 1995, ma anche Pellerey, 1997; Speranza, 1997). Una 
disciplina problem-led non è necessariamente normativa: infatti la complessità 
dei problemi da risolvere può essere tale da rendere impossibile il controllo di 
tutte le variabili significative. 

La visione della didattica della matematica come disciplina problem-led  
non normativa suggerisce ulteriori osservazioni. 
 
 
I criteri di qualità 
 

La connotazione di DM come disciplina problem-led ha molte 
conseguenze. 

Facendo riferimento allo schema di fig. 1, potremmo dire che la seconda 
fase, corrispondente al metodo, è quella in cui l’interazione con le altre discipline 
è più evidente, mentre i problemi e i risultati sono specifici della nostra 
disciplina, ed in particolare sono collegati alla “pratica” (v. Pellerey, 1997), 
come è messo in evidenza in fig. 2: 
 
 

Fig. 2 
 
  epistemologia  psicologia  antropologia   
   

 
      

PROBLEMA    METODO    RISULTATI 
   

 
       

  sociologia  linguistica  …   
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Inoltre: 
 
� i criteri legati al metodo saranno mutuati dalle discipline da cui 

questi metodi vengono presi (cfr. Lester e Lambdin, 1998); 
� i criteri di qualità più significativi saranno legati, piuttosto che ai 

metodi, alla ricerca nel suo complesso o alle relazioni fra le varie 
fasi, o ancora alla fase iniziale (scelta del problema) o finale 
(risultati). 

 
 
Criteri di qualità in relazione al problema di ricerca 
 

In particolare uno stesso problema può suggerire, allo stesso ricercatore, 
ricerche di tipo sperimentale (in cui l’ipotesi ‘precede’ la ricerca) e  ricerche di 
tipo non sperimentale: in quest’ultimo caso l’ipotesi può scaturire a posteriori, e 
suggerire in itinere una definizione più puntuale del problema di ricerca. 
Chiaramente questo aspetto così complesso del processo di ricerca non viene 
messo in evidenza dallo schema di fig.1, che presenta il processo stesso come 
lineare. D’altra parte è un aspetto che rende problematica l’esplicitazione di 
criteri di qualità a priori per la fase della ‘scelta del problema’. ESEMPIO 1 
 
 
Criteri di qualità in relazione ai risultati 
 

Per individuare criteri di qualità in relazione alla fase dei risultati, è utile 
classificare in qualche modo i risultati possibili. Boero e Szendrei (1998) 
propongono ad esempio la seguente classificazione: ‘innovative patterns’; 
‘quantitative information’; ‘qualitative information’; ‘theoretical perspectives’. 
 
 
Rilevanza e utilità di una ricerca 
 

Il criterio di rilevanza è condiviso da tutte le discipline: al variare delle 
discipline, e delle scelte epistemologiche fatte, varia la caratterizzazione di 
questo criterio. In particolare la scelta epistemologica che vede la DM come 
disciplina problem-led implica che il criterio di rilevanza abbia a che fare con 
l’utilità. Inoltre se assumiamo come premessa fondamentale la complessità dei 
problemi che la DM si trova a dover affrontare a livello teorico ne segue che la 
DM non è normativa. In quest’ottica l’insegnante diventa un agente decisionale, 
un solutore di problemi. Questa considerazione ha a mio parere conseguenze 
estremamente importanti sulle ricerche in DM. Una ricerca è utile in quanto 
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fornisce all’insegnante strumenti che lo aiutino a risolvere i problemi 
dell’insegnamento. In particolare ‘risultati’ utili non sono solo quelli 
tradizionalmente considerati tali: Boero e Szendrei (1998) suggeriscono ad 
esempio che risultati quali ‘theoretical perspectives’ e ‘qualitative informations’ 
possono fornire agli insegnanti gli strumenti necessari per gestire nel modo più 
efficace risultati tipo ‘innovative patterns’ e ‘quantitative informations’. 
 
 
Validità 
 

La validità viene tradizionalmente articolata in validità interna ed esterna. 
Una definizione di validità che prescinda dal particolare paradigma di ricerca 
scelto mette in evidenza (Kilpatrick, 1993) che la validità interna ha a che fare 
con la sensatezza delle conclusioni, ma anche con la scelta del metodo rispetto 
al problema evidenziato, mentre la validità esterna ha a che fare con la 
generalizzabilità dei risultati ad altre condizioni e circostanze. In molti campi la 
ricerca sta facendo notevoli sforzi per tradurre tali criteri in indicatori, e per 
differenziare tali indicatori da quelli tipici del paradigma positivista (cfr. 
Eisenhart, 1988; Cohen e Manion, 1994; Mc Burney, 1996). La premessa della 
complessità dei problemi che una disciplina problem-led (quale la didattica, ma 
anche l’ingegneria o la medicina) si trova a dover affrontare a livello teorico ha 
grosse conseguenze anche sul criterio della validità esterna. Mi sembra 
esemplare il caso del metodo Di Bella, rifiutato dalla medicina ufficiale italiana 
in quanto non riproducibile, e quindi non scientifico. L’approccio Di Bella alla 
malattia la vede come un problema complesso, non trasformabile in esercizio 
attraverso l’esplicitazione di un algoritmo da seguire. Il medico è un solutore di 
problemi, e va preparato per risolvere problemi e non per eseguire esercizi. Nel 
momento in cui un medico si dimostra ‘bravo solutore di problemi’ (come Di 
Bella stesso) il problema della generalizzabilità dei suoi risultati (e quindi della 
validità esterna del suo metodo) diventa il problema di dare la formazione 
necessaria anche agli altri medici. ESEMPIO 2 
 
 
Il ruolo della formazione insegnanti 
 

Nella prospettiva descritta la formazione insegnanti assume un ruolo 
centrale per garantire alcuni criteri di qualità della ricerca. Non si tratta solo del 
criterio della utilità (cioè della ricaduta) e quindi della rilevanza, ma anche della 
validità esterna. In altre parole in alcuni casi è solo attraverso un’opportuna 
formazione insegnanti che si può garantire la validità esterna, cioè la 
generalizzabilità, di una ricerca. (v. esempio 2) 
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Qualità del report 
 

Anche se ho sottolineato la necessità di distinguere fra qualità del report 
e qualità della ricerca, è evidente che i criteri di qualità del report risentono dei 
criteri esplicitati per la ricerca, e più in generale dalle caratteristiche della 
disciplina in questione. In particolare la varietà dei metodi che la DM utilizza, e 
ancora prima la varietà delle discipline cui una ricerca in DM può fare 
riferimento (matematica, epistemologia, psicologia, linguistica, sociologia, 
antropologia…) hanno conseguenze importanti sulla fase di comunicazione. Un 
report dovrebbe essere il più possibile esplicito, in modo da permettere una 
visione completa del percorso di ricerca, e da permettere la valutazione delle 
scelte effettuate: questo criterio di qualità del report è quindi necessario per 
garantire la validità della ricerca. Naturalmente però non basta che tali 
informazioni siano date: è fondamentale il modo in cui sono date. Emergono 
quindi criteri specifici per la fase di comunicazione: lucidità, chiarezza, 
organizzazione, sintesi (cfr. anche Lester e Lambdin, 1998, Hanna, 1998). La 
qualità della comunicazione d’altra parte è a mio parere necessaria per 
garantire un altro criterio di qualità della ricerca: quello dell’utilità. Una ricerca 
per poter essere apprezzata ed avere quindi una ricaduta deve essere 
innanzitutto comunicata: a volte la qualità del report è tale da rendere 
estremamente difficile questa comunicazione, sia fra gli stessi ricercatori, che, a 
maggior ragione, fra ricercatori e ‘practicioners’ (v. Lester, 1998). 
 
 

Osservazioni conclusive 
 
 

Qualsiasi sia la scelta epistemologica fatta, le riflessioni precedenti 
suggeriscono alcune osservazioni generali e conclusive. 
 
 
Criteri e indicatori 
 

Definire criteri di qualità (ad esempio rilevanza, validità) è diverso dal 
riconoscere se una ricerca soddisfa tali criteri. Quest’ultimo è un problema di 
valutazione, e richiede che dalla definizione di criteri si passi all’individuazione 
di indicatori. A mio parere l’influenza del paradigma positivista è talmente 
forte che agisce per noi come un ‘modello primitivo’ non solo per i criteri di 
qualità ma anche per gli indicatori in cui questi si traducono. Così capita di 
identificare criteri con indicatori, laddove i criteri sono generali ed applicabili a 
paradigmi diversi, mentre gli indicatori sono (e devono essere) più specifici. 
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Criteri ‘comodi’ e criteri ‘scomodi’ 
 

Molto spesso alcuni criteri, e in fondo proprio quelli più significativi 
quali validità e utilità, si possono verificare solo in tempi molto lunghi.  Questo 
fa sì che nella pratica vengano privilegiati criteri più comodi da verificare, o 
comunque verificabili in tempi brevi: in particolare quelli relativi alla qualità 
del report. 
 
 
Qualità della ricerca, qualità del report 
 

Ho già sottolineato la necessità di distinguere fra qualità del report e 
qualità della ricerca. Mi sembra importante a questo proposito interrogarci sul 
senso di certi criteri di qualità tradizionalmente accettati per un report: 
riflettono criteri di qualità per la ricerca? Quali? Perché? 

Ad esempio il collegamento esplicito a ricerche precedenti, considerato 
indispensabile per un buon report, perché è considerato così importante per la 
nostra disciplina (e non per altre)? Quale caratterizzazione della nostra 
disciplina sta dietro questa scelta? 
 
 
I criteri di qualità nei rapporti con l’esterno 
 

Questo è un punto delicato, vista la necessità che i ricercatori in DM 
hanno di confrontarsi sia con gli operatori della scuola, che con i matematici. 

Soprattutto in relazione a certi tipi di ricerche, o a certi tipi di risultati 
(quali ‘qualitative information’ e ‘theoretical perspectives’), la comunicazione è 
molto difficile, in particolare con l’ambiente dei matematici. Personalmente 
ritengo che il problema vada affrontato cercando il confronto su un terreno 
comune, quale quello della didattica universitaria. 
 
 
Le qualità del ricercatore 
 

Infine una domanda un po’ provocatoria. Abbiamo parlato di qualità 
della ricerca: e le qualità del ricercatore? La connotazione della RDM che ho 
delineato all’inizio suggerisce anche per il ricercatore, e non solo per la ricerca, 
criteri di qualità. Quali? 
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Relevancia de la investigación para la calidad de la 
enseñanza 
 
 
José Luis González Marí 
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Universidad de Málaga 

 
 
 

En este documento se exponen algunas consideraciones en torno a 
algunas de las cuestiones planteadas para su discusión en el panel de 
referencia. Las respuestas son escuetas y fruto de una primera reflexión, quizás 
poco meditada, sobre la base de las experiencias, creencias y conocimientos en 
este campo, por lo que muchas de ellas deberían ser matizadas y, posiblemente, 
modificadas a lo largo de una reflexión mucho más amplia y profunda que la 
que se puede establecer tomando como base la información que aparece en 
estas pocas líneas. Algunas de las cuestiones están estrechamente relacionadas 
entre sí, de manera que la mayoría de las consideraciones que se incluyen en 
cada una de ellas son también aplicables a las demás. En consecuencia, la 
extensión de las respuestas es desigual, en el bien entendido que en algunas de 
ellas sólo se incluyen comentarios adicionales a los ya realizados en el resto de 
las cuestiones relacionadas. 

 
 

Relevancia 
 
 

a) ¿Cómo y qué tipo de investigación en educación matemática puede ser relevante 
para la práctica de la enseñanza?;  

b) ¿Cuáles son las posibles contribuciones de la investigación en educación matemática 
a: La definición de la política educativa, el establecimiento de currículos, el 
desarrollo curricular, la práctica educativa? 

 
 

Creo que todo tipo de investigación puede ser relevante para la práctica 
educativa, tanto la realizada desde las Universidades, con frecuencia de 
carácter más teórico y en la que a veces la participación de los alumnos y 
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profesores de los niveles investigados se reduce a ser meros sujetos de 
indagación, como las experiencias llevadas a cabo por los maestros y profesores 
en sus propias aulas o los trabajos que se desarrollan conjuntamente entre 
investigadores y profesores en ejercicio, como es el caso de la tendencia italiana 
de la investigación para la innovación. Todas ellas pueden ser relevantes para 
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, si bien, como se explica más 
adelante, puede haber diferencias importantes en lo que se refiere a la 
extensión, generalidad, profundidad e inmediatez de la incidencia de cada una 
de ellas en la práctica diaria. 

La cuestión de la incidencia de la investigación en la práctica creo que 
tiene que ver, en primer lugar, con los recursos, la planificación y las 
prioridades en el campo de la propia investigación, es decir, con la política y los 
aspectos económicos en torno a la actividad investigadora. Sin una política 
investigadora clara, eficaz, acompañada del reconocimiento necesario y de los 
recursos económicos adecuados, difícilmente podremos hablar de programas 
de investigación consolidados y solventes, de proyectos, convenios y 
colaboraciones conjuntas sólidas y duraderas, de grupos reconocidos, eficaces y 
con una producción notable y de un cuerpo de investigaciones numerosas y 
conectadas entre sí del que se pueda deducir una rentabilidad aceptable. En su 
defecto, sólo podremos hablar de investigaciones realizadas mediante esfuerzos 
meritorios demasiado personalizados y a veces desinteresados, en condiciones 
poco favorables, recompensadas con poco más que la satisfacción personal y 
con las limitaciones añadidas de un campo en las primeras etapas de su 
desarrollo. Para mí es evidente que la preocupación por la incidencia de la 
investigación en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas 
debe pasar, previa o simultáneamente, por la preocupación por la mejora de las 
condiciones generales que hagan posible la consecución de las metas anteriores; 
la calidad de la investigación depende en buena medida de ello y la relevancia 
para la práctica depende a su vez de dicha calidad. En segundo lugar, la 
incidencia está íntimamente relacionada con los cauces o los medios que hacen 
posible que la investigación, una vez realizada, tenga repercusiones en la 
práctica, es decir, la difusión/divulgación de los trabajos realizados, el 
profesorado y su formación, las editoriales, la administración educativa y los 
centros y asociaciones de profesores, que son, en definitiva, los que pueden 
incidir más directamente en el currículum y en su desarrollo práctico haciendo 
intervenir los resultados de las investigaciones mucho más de lo que se hace en 
la actualidad. 

A pesar de ello, no es tanto el aumento de recursos y la delimitación de 
una política investigadora eficaz, aun siendo importante y hasta ahora sin una 
clara orientación y un tanto abandonada a los avatares del destino y a las 
preferencias de personas y grupos, como la difusión y el conocimiento de la 
labor investigadora, la formación, la actitud hacia la misma y la toma de 
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conciencia de su importancia y necesidad por parte de las personas vinculadas 
a la educación así como la voluntad política, social y profesional de establecer 
conexiones fluidas y permanentes entre la práctica investigadora y la práctica 
educativa. 

 
 

Tipos de investigación y su incidencia en la práctica 
 

Que duda cabe que cualquier investigación que indague sobre un 
fenómeno de la educación matemática y que presente un nivel aceptable en las 
características propias de una investigación científica es potencialmente 
relevante para mejorar la práctica educativa. Recordamos a continuación cuáles 
son las características más importantes a las que nos estamos refiriendo1: 

 
� Replicabilidad (el estudio puede repetirse fielmente desde el 

principio hasta el final); 
� Imparcialidad (el informe se basa en el rigor de la evidencia o del 

razonamiento); 
� Fiabilidad (escrupulosidad, rigurosidad y pulcritud en cada paso; 

precisión, estabilidad y constancia); 
� Validez (grado de exactitud o nivel de evitación de fuentes de 

error o de exclusión de hipótesis rivales y otras amenazas); 
� Consistencia empírica (fundamentación en la evidencia empírica y 

en la naturaleza de los datos); 
� Flexibilidad (capacidad de adaptación a condiciones particulares 

sin pérdida de características); 
� Generalizabilidad (transferencia a situaciones similares); 
� Publicidad (capacidad de resistir el análisis y la crítica por parte 

de la comunidad científica). 
 
Pero dicha mejora no depende sólo de la investigación y su difusión, sino 

que con frecuencia dependerá de que las instancias implicadas en la mejora de 
la práctica educativa (profesores, diseñadores, responsables políticos y 
administradores del sistema educativo, autores de libros de texto, etc.) pongan 
los medios necesarios para ello, algo que hasta ahora no es frecuente que 
ocurra. 

Para mi es evidente que una investigación que atienda a un problema 
real, que obtenga resultados relevantes y fiables y que alcance unos niveles 
satisfactorios en los requerimientos anteriormente establecidos, por muy 
específica que sea, tiene por sí misma credibilidad suficiente para ser 
considerada de manera efectiva en la práctica docente, tanto si con ella se 
confirma la existencia de regularidades como si se constatan, delimitan y 
describen singularidades dignas de tenerse en cuenta o se establecen unos 
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principios sobre los que es posible planificar y experimentar nuevos 
planteamientos. El que una investigación de tal tipo no tenga repercusiones 
inmediatas en la práctica no sólo es imputable al investigador, al problema 
investigado, al tipo de investigación realizada o a la metodología empleada, 
sino que, como ya hemos mencionado, depende de otros factores, instituciones 
y personas con frecuencia ajenas al propio proceso investigador. 

A menudo, estos estudios se realizan “desde fuera” por investigadores 
que pertenecen a instituciones ajenas a los niveles educativos bajo análisis 
(Ejemplos: Universidades, grupos o proyectos subvencionados o centros de 
investigación), de manera que la relación con el propio ámbito en el que se 
producen los fenómenos investigados se reduce a lo imprescindible para 
obtener la necesaria colaboración y recabar la información necesaria 
correspondiente a la parcela específica investigada. Ejemplos de tales trabajos, 
aunque no son los únicos que se vienen desarrollando en la actualidad, son los 
realizados dentro de los programas y líneas de investigación de los 
Departamentos y Áreas de Conocimiento de Didáctica de la Matemática de las 
Universidades, dando lugar a tesis doctorales como las de Ortiz (1997) y 
González (1998), entre otros. En este tipo de trabajos se han puesto y se vienen 
poniendo de manifiesto regularidades y se han obtenido y se vienen 
obteniendo resultados cuya aplicación práctica podría modificar 
sustancialmente algunos aspectos de la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas en los niveles investigados. Sin embargo, a pesar de su difusión e 
inclusión en los programas de formación de profesores, parece que el sistema 
educativo es poco permeable, a corto plazo, a los trabajos de esta naturaleza, lo 
que no quiere decir que no lo sea en un futuro inmediato conforme se vayan 
completando, relacionando entre si y contextualizando convenientemente. 
Quizás sea necesario presentar el producto de otra manera, haciéndolo más 
asequible, atractivo y fácil de llevar a la práctica, o quizás sea necesario 
delimitar, dentro del campo de investigación o dentro de los propios trabajos 
puntuales, un espacio dedicado al tratamiento sistemático de la utilidad 
práctica de los resultados; en cualquier caso estamos convencidos de la 
necesidad y relevancia de este tipo de trabajos así como de la conveniencia de 
una mayor atención a la transferencia de sus resultados a las aulas, al 
profesorado y a su formación, a los libros de texto y a la práctica docente en 
definitiva. 

Otros tipos de investigación que, por diversos motivos o por su propia 
naturaleza, no alcancen los niveles anteriormente mencionados, tales como 
investigaciones en la acción sin una preocupación excesiva por los 
requerimientos mencionados, experiencias puntuales de aula llevadas a cabo 
por un profesor o un grupo de profesores movidos por inquietudes 
innovadoras, experimentaciones de carácter exploratorio sin un control 
excesivo de las variables o proyectos de innovación o programas de reforma 
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educativa promovidos por la administración pero sin las condiciones científicas 
adecuadas, también pueden ser relevantes para modificar positivamente la 
práctica educativa. Todos ellos suelen tener la ventaja de la participación activa 
de las personas implicadas, de la consideración de los problemas y los 
fenómenos “desde dentro” y desde el punto de vista de los propios 
protagonistas, de la actuación directa sobre las situaciones reales tal y como 
ocurren y allí donde ocurren, etc. Asimismo, pueden tener los inconvenientes 
derivados de la subjetividad, de las limitaciones formativas de los participantes, 
de las limitaciones temporales y materiales, de las interacciones entre los 
diferentes roles que inevitablemente se han de compartir (profesor o enseñante, 
investigador y participante implicado), etc. 

Un tercer tipo de investigaciones, realizadas en estrecha relación con el 
desarrollo real del proceso educativo, mediante la colaboración entre 
investigadores, profesores y centros educativos y que tratan de aunar las 
condiciones y características de los dos tipos anteriormente mencionados, es 
igualmente útil para provocar la mejora de la práctica, aunque quizás se puede 
pensar que tienen una mayor potencialidad que los anteriores para modificar 
dicha práctica. No en vano, aquí se dan las ventajas de los dos tipos anteriores, 
es decir, el rigor, credibilidad, validez, control, etc. de las indagaciones 
científicas del primer tipo y la inmediatez, realidad y globalidad de los trabajos 
del segundo tipo, sin olvidar la participación activa de los profesores en una 
labor cooperativa y altamente formativa. Al mismo tiempo, parece que se 
tratan de evitar los inconvenientes de los dos tipos de trabajos anteriores, por 
cuanto que, entre otras cosas, el investigador-profesor se sumerge de forma 
prolongada en la situación real y participa y se compromete en su desarrollo y 
el profesor-investigador encuentra en el investigador-profesor un complemento 
formativo así como un punto de apoyo y de contraste de ideas de inestimable 
ayuda. Sin embargo, surgen los inconvenientes derivados de la compatibilidad 
de las funciones y fines de los dos tipos de actividades en juego, es decir, de la 
actividad docente y la actividad investigadora así como las dificultades propias 
de la colaboración y de la planificación y el desarrollo del trabajo en equipo. 

 
 

Tipos de incidencia en la práctica 
 

La diferencia entre los distintos tipos de investigaciones, en lo que 
respecta a la contribución a la mejora de la práctica educativa, radica, creo yo, 
en el grado de credibilidad para su aplicación a gran escala así como en el 
alcance y temporalidad de la incidencia real, es decir, en el carácter más o 
menos local e inmediato de las modificaciones. En el segundo tipo de 
investigación (“desde dentro”) los estudios y resultados son muy relevantes 
para los actores e instituciones implicadas, es decir, para los protagonistas, 
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aunque parece que son menos relevantes para los no implicados y, por tanto, 
menos consistentes, duraderos y potencialmente transformadores de la 
realidad escolar en general (a menudo se espera que incidan en los no 
protagonistas por permeabilidad, credibilidad, ejemplo e inquietud personal, lo 
que en mi opinión es una dependencia excesiva de la buena voluntad y de las 
características personales de los profesores). 

Por el contrario, en el primer caso la situación es diferente (“desde 
fuera”, en el bien entendido que se trata de una parte de las investigaciones 
desarrolladas por organismos dedicados a ello, como la Universidad). Las 
aplicaciones de este tipo de investigaciones en la práctica docente son más 
indirectas y a medio y largo plazo, puesto que constituyen normalmente partes 
pequeñas de un programa más amplio destinado a la indagación “paso a paso” 
y dependen en gran medida de los cauces de conexión con la práctica o, dicho 
de otra manera, de los mecanismos de transferencia de los resultados, los cuales 
no están claramente delimitados y, en cualquier caso, son lentos y dependientes 
de múltiples circunstancias. No es cuestión aquí de la credibilidad del 
conocimiento generado ni, únicamente, de convencer a los profesores en 
ejercicio, sino, más bien, del grado de consistencia, “acabado” y situación de la 
línea de trabajo, de la confirmación a gran escala de los resultados, en su caso, 
de la verificación de las conexiones entre los resultados parciales que se van 
obteniendo y, sobre todo, de la incorporación de dichos resultados a la práctica, 
es decir, de decidir la modificación de lo establecido y hacerlo de manera 
efectiva, lo que corresponde a todos los sectores y personas implicadas en el 
campo de la educación y no sólo a los investigadores.  

En mi opinión se trata de un problema que hay que abordar desde las 
dos perspectivas señaladas: conocimientos científicos puntuales 
suficientemente contrastados que se incorporen de manera efectiva e inmediata 
a los diseños curriculares, libros de texto y formación de profesores, y 
experiencias prácticas planificadas a distintas escalas como parte de un 
programa de innovación y formación permanente del profesorado, teniendo en 
cuenta los resultados ya confirmados y en estrecha colaboración entre todas las 
partes implicadas. Al mismo tiempo son necesarias actuaciones en los tres 
frentes siguientes: investigación en todos los niveles, tanto básica como 
aplicada, formación de profesores y toma de decisiones políticas y 
administrativas efectivas y coordinadas con los aspectos anteriores. 

¿Cuáles son los aspectos de la investigación que más impacto pueden 
tener?: 

 
� Las preguntas?, 
� Los marcos teóricos? 
� Las metodologías? 
� Los resultados? 



Painel - Qualidade de Investigação  299 

� Las interpretaciones? 
 

Es una cuestión difícil de responder. Da la impresión que suelen tener 
más incidencia aquéllos aspectos, planteamientos, consecuencias y tareas 
derivadas de la investigación que hacen reflexionar al profesor sobre su propia 
práctica; aspectos que le proporcionan alternativas viables, atractivas y que dan 
una respuesta directa a los interrogantes que surgen en el trabajo diario pero 
sin introducir demasiadas distorsiones de la dinámica usual establecida. Creo 
que ninguno de los aspectos mencionados en la pregunta tienen particular 
relevancia para impactar y modificar la práctica educativa si no es a través de 
sus conexiones significativas con las creencias, conocimientos y, sobre todo, con 
las necesidades reales del desarrollo de la profesión docente; conexiones que 
dependen claramente de la formación y el pensamiento profesional de los 
profesores. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta la existencia de una poderosa 
inercia del sistema educativo, inducida, entre otros motivos, por la comodidad, 
el espíritu conservador y la situación social y laboral de los profesionales. 
Desde este punto de vista, el profesor se suele amparar en los diseños 
curriculares oficiales, en los libros de texto y en la práctica usual para legitimar 
unas actuaciones que son, además, compartidas mayoritariamente por los 
compañeros. Se trata, en definitiva, de refugios cómodos y seguros de los que 
resulta difícil salir, aún siendo conscientes de los defectos de la práctica y de la 
necesidad de mejoras. Las relaciones de dicha situación con la incidencia de la 
investigación en la práctica son evidentes. Por ejemplo, una investigación 
realizada por Ortiz (1997) ha puesto de manifiesto, entre otros aspectos, que 
existe un desfase de al menos dos años entre el dominio mecánico de los 
algoritmos de las operaciones elementales con números naturales y la 
comprensión de dichas operaciones o que hay que esperar a niveles posteriores 
a los de Educación Primaria para encontrar un buen nivel de comprensión de la 
división de números naturales. El trabajo pone sobre la mesa la existencia de 
desfases apreciables entre lo que se enseñan y lo que se aprende, entre lo que el 
sistema educativo y los profesores creen y dicen que saben los niños y lo que 
estos realmente saben. Pero las alternativas a la enseñanza que provoca dichos 
desfases, que pasan por un tratamiento menos algorítmico, mecánico y 
memorístico y más comprensivo de la aritmética, son arriesgadas, incómodas, 
nuevas, inseguras o de resultados inciertos, problemáticas en cuanto al tiempo 
necesario para su desarrollo, difíciles de encajar en una dinámica de materias y 
tiempos de formación, etc.. ¿Quién es capaz de adentrarse en solitario en dicha 
aventura al margen de la administración y de la dinámica usual?; ¿quizás sería 
preferible que la administración educativa y las editoriales materializaran 
directamente un cambio basado en dichas alternativas con todas las cautelas y 
preparaciones necesarias? ¿Qué sería más efectivo en estos casos? 
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Impacto 
 
 

¿Porqué y qué ideas, resultados y prácticas de investigación en educación matemática 
han tenido muy poco impacto entre los profesores de los diferentes niveles de 
enseñanza? 
 

En la Universidad de Málaga, la mayor parte de los trabajos que 
venimos realizando no son de carácter experimental, sino que tienen una carga 
teórica importante, sobre la base de una preocupación por los fundamentos y 
por lo que se podría denominar “investigación básica”, y un apoyo relativo y a 
veces modesto en datos empíricos. Así, en González (1998) se realiza un estudio 
de análisis didáctico2 sobre los números enteros que pone de manifiesto la 
existencia de un tercer tipo de nociones numéricas en el campo conceptual 
aditivo (junto a los números naturales y a los números enteros) delimitando su 
estructura y analizando sus relaciones con los números conocidos en un marco 
de conjunto. La parte empírica se limita a constatar que una pequeña muestra 
de sujetos también reconocen de forma natural y espontánea la existencia de 
algunas de las diferencias teóricas detectadas entre dichos tipos de números. Es 
evidente que el trabajo constituye un primer escalón de una serie de 
investigaciones aún por realizar que confirmen los resultados y trasladen la 
atención a la enseñanza y el aprendizaje, al currículo y a la práctica diaria en las 
aulas. Su aplicación a dicha práctica sólo puede venir después de un largo 
período de investigaciones sucesivas y el impacto entre el profesorado no 
puede pasar en la actualidad de una anécdota curiosa que como mucho influirá 
en una pequeña parte de la tarea docente de unos pocos profesores, si tenemos 
en cuenta además la provisionalidad y necesaria cautela sobre el conocimiento 
generado así como, de otra parte, la razonable resistencia a todo lo que es 
excesivamente novedoso y proveniente de fuentes sin un prestigio notorio. 
¿Quiere ello decir que dicha investigación es poco útil o que este tipo de 
trabajos debe dar paso a otros con mayor incidencia directa en las aulas o con 
mayor impacto en el profesorado? Yo creo que no; creo que este tipo de 
investigaciones así como otros tipos más teóricos no sólo tienen cabida en 
nuestro campo, sino que son necesarios para “preparar el terreno” y justificar 
adecuadamente muchas de las determinaciones que se adoptan en otras 
investigaciones más prácticas o aplicadas y consideradas como más relevantes 
para la mejora de la educación matemática; más bien de lo que se debe tratar es 
de establecer programas coherentes en los que tengan cabida diferentes tipos de 
trabajos y en los que coexistan enfoques diversos relacionados entre sí. De esta 
manera se tendrá una visión más amplia y profunda de los problemas y se 
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podrán establecer puentes efectivos y fluidos entre las distintas tradiciones, 
enfoques y grupos y la propia práctica educativa. 

El resto de las cuestiones planteadas quedan respondidas, salvo 
matizaciones, sobre la base de los argumentos que se han expuesto. Espero que 
estas reflexiones contribuyan a la discusión y sirvan para enriquecer las 
distintas aproximaciones a los aspectos centrales del panel. 

 
Notas 

 
1 Para una información exhaustiva sobre estas características nos remitimos a Rincón, Latorre y 
otros (1995, cap. 1 y 2) y a Fernández (1995). 
2 Procedimiento basado en el metaanálisis cualitativo que pone en juego informaciones 
procedentes de las Matemáticas, su Epistemología y su Historia, la Fenomenología del 
conocimiento matemático, el Aprendizaje y la Cognición, la Enseñanza y el Currículum y los 
aspectos socioculturales relacionados con el conocimiento en cuestión y su tratamiento en el 
sistema educativo. 
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1 Para una información exhaustiva sobre estas características nos remitimos a Rincón, Latorre y otros 
(1995, cap. 1 y 2) y a Fernández (1995). 
2 Procedimiento basado en el metaanálisis cualitativo que pone en juego informaciones procedentes de las 
Matemáticas, su Epistemología y su Historia, la Fenomenología del conocimiento matemático, el 
Aprendizaje y la Cognición, la Enseñanza y el Currículum y los aspectos socioculturales relacionados con 
el conocimiento en cuestión y su tratamiento en el sistema educativo. 
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¿Qué es la investigación en educación matemática? 
 
 
Postulados 
 
El entorno humano es cultural 

La sociedad proporciona a hombres y mujeres los recursos que necesita 
para su desarrollo intelectual, físico y moral, y los medios para su 
sostenimiento (salud, alimentación, técnica, leyes,..). La cultura es uno de esos 
recursos, ya que está constituida por mecanismos generales de control que 
gobiernan la conducta humana. 

La cultura da sentido a lo que nos rodea, es decir, permite dar razón y 
explicar hechos, acciones y objetos. No hay personas sin cultura. 
Las grandes instituciones sociales administran los bienes humanos; el sistema 
educativo es una de esas instituciones públicas.  

(Geertz, 1987; Mithen, 1996). 
 
La escuela transmite la cultura de una sociedad 

El sistema educativo transmite conocimientos, artes, destrezas, lenguajes, 
convenciones, actitudes y valores; de esta manera pone a disposición de las 
jóvenes generaciones parte del capital intelectual, emocional y técnico con el 
que cuenta la sociedad. La cultura. es, fundamentalmente, creación y 
descubrimiento. 

Las matemáticas son parte de la cultura que se transmite por medio del 
sistema educativo. Las matemáticas son conocimiento social y público, forman 
parte de las estructuras de significado, que dan sentido y dotan de objetividad a 
nuestra información, constituyéndola en conocimiento fundado. 

Es por ello que hablamos de educación matemática.  
(Ortega, 1914; Stenhouse, 1984) 
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La enseñanza es una actividad científica 

La educación implica una actividad intelectual intensa de carácter 
explicativo, en la que se presentan, discuten e interiorizan estructuras 
conceptuales y herramientas intelectuales apropiadas para la representación, 
comprensión y transformación del medio propio de los escolares y del mundo 
en general. 

La educación proporciona sentido a la naturaleza y a] medio social, y 
puede considerarse como actividad científica genuina. 

La educación matemática tiene los rasgos epistámicos básicos de una 
actividad científica, ya que inicia y desarrolla en los j6venes sus capacidades 
para explicar, predecir y controlar los fenómenos naturales, físicos y sociales 
mediante el dominio de familias de procedimientos convencionales y de 
estructuras formales. Descubrimiento y creación son núcleos del conocimiento y 
de la educación matemática.  

(Echevarria, 1995; San Martin, 1999). 
 
En el trabajo del profesor hay tareas de investigación 

Aceptar la enseñanza como tarea científica implica asumir cierta. 
autonomía para el profesor, basada en un papel investigador. El profesional de 
la educación asume a1gunas características del investigador, como la capacidad 
para un ejercicio profesional autónomo mediante el análisis sistemático, el 
trabajo en equipo, el estudio de la labor de otros profesores y la falsación de 
innovaciones curriculares mediante criterios empíricos basados en 
procedimientos de verificación en el aula.  

La investigación sobre desarrollo del currículo se basa en estudios 
realizados en clases escolares y se sostiene sobre el trabajo y experiencias de los 
profesores. 

El profesor-investigador se preocupa por comprender mejor su propia 
práctica y se propone interpretar la propia experiencia. 

(Howson, Keitel & Kilpatrick, 1981; Stenhouse, 1984; Sh6m, 1998) 
 
La ciencia es una actividad de resolución de problemas 

La ciencia se propone dar respuestas a cuestiones reales y contribuir a 
mejorar el mundo, no sólo el mundo físico sino, principalmente, el mundo 
social. Ello implica mejorar nuestro conocimiento. 

Además de conocimiento, la ciencia es un conjunto de intervenciones en 
el mundo, cuyos objetivos no se circunscriben a la búsqueda de la verdad o a 
un mejor conocimiento de la realidad; la ciencia es acci6n modificadora y 
transformadora de la realidad o del mundo. El saber científico es un factor de 
transformación del mundo; lo esencial de la ciencia es su capacidad 
innovadora. 
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(Laudan, 1986; Echevarría, 1995) 
 
La educación matemática es una actividad científica 

Desde nuestra posición, la educación matemática se propone intervenir 
en la sociedad mediante la identificación, planteamiento, tratamiento y 
resolución de los problemas que surgen en el sistema educativo conectados con 
la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Mediante el conocimiento 
fundado de tales problemas la educación matemática se propone transformar la 
sociedad. 

(Rico, Sierra y Castro, 1999). 
 
En educación matemática se pueden distinguir, al menos, tres niveles de 
interpretación 

a) Educación matemática como conjunto de conocimientos, artes, 
destrezas, lenguajes, convenciones, actitudes y valores, centrados en las 
matemáticas y que se transmiten intencionalmente por medio del sistema 
escolar. 

A diferencia de la matemática, la educación matemática no se reduce a 
conocimiento y dominio de destrezas. 

El profesional de la enseñanza está ocupado en este nivel de 
interpretación y en la resolución de los problemas que aquí surgen. Este es su 
ámbito de investigación. 

En este caso la educación matemática estudia gran variedad de acciones, 
términos, símbolos, técnicas, actitudes y recursos utilizados para construir y 
aplicar las matemáticas; también sus modos de empleo para comunicar 
conocimientos y organizar grandes parcelas de la actividad intelectual, 
científica, econ6mica, cultural y social, tal y como ha ocurrido a lo largo de la 
historia. 

La educación matemática, en este nivel, se propone estructurar el 
conocimiento matemático y enriquecer su significación de manera apropiada, 
incorporando otros significados distintos del formal y veritativo, con el fin de 
que este conocimiento sea transmitido y aprendido. Su campo de trabajo está 
en el aula o en el sistema escolar organizado en aulas. 

b) Educación matemática como conjunto de procesos implicados; en la 
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, es decir, en la construcción, 
comprensión, transmisión y valoración del conocimiento matemático, que 
ocurren con carácter intencional y tienen lugar mediante interacciones entre 
profesores y alumnos al asignar y compartir significados. 

A diferencia de la pedagogía y de la psicopedagogia, la educación 
matemática no reduce los procesos de enseñanza y aprendizaje a sus aspectos 
convencionales y generales, sino que los conecta con unos determinados 
conocimientos matemáticos. 
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El profesional de la enseñanza (como experto) y el formador de 
profesores (como profesional) están ocupados en la resoluci6n de los problemas 
que surgen en este nivel de interpretación. También es un ámbito posible de 
investigación. 

En este caso la educación matemática analiza y estudia las condiciones; 
para. la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas mediante aproximaciones 
de carácter explicativo e interpretativo, en las que se presentan, discuten e 
interiorizan estructuras conceptuales y herramientas intelectuales apropiadas. 
Su campo de estudio se amplía a la globalidad de centros escolares y centros de 
formación de profesores. 

c) Educación matemática como disciplina que estudia los problemas que 
surgen durante los procesos de explicitación I organización, comunicación, 
transmisión, construcción y valoración del conocimiento matemático. 

Nos referimos ahora a una disciplina especifica que, en España, se 
denomina didáctica de la matemática. Los problemas que estudia la Didáctica 
de la matemática surgen en los ámbitos antes mencionados: innovación 
curricular y formación del profesorado de matemáticas. También estudia los 
problemas teóricos y metodológicos debidos a su fundamentación como 
disciplina. 

La didáctica de la matemática tiene sus propios expertos, que son los 
investigadores de las universidades y centros especializados de investigación. 
Estos expertos son los que, en un sentido social y académico restrictivo, se 
consideran investigadores en educación matemática. 

En este caso la didáctica de la matemática indaga con fines epistémicos los 
problemas que surgen del ámbito curricular, de la evaluación, de la formación 
del profesorado y de la teorización y fundamentación de la propia disciplina. 

Esta disciplina se ocupa de estudiar e investigar los problemas de la 
educación matemática y proponer marcos explicativos para su resolución. Su 
campo de trabajo se amplia a la totalidad del sistema educativo y tambi6n a los 
sistemas no estructurados de formación matemática. 

(Abrantes et al., 1996; Nissen & Blomhoj, 1993; Rico, Sierra y Castro, 1999). 
 
¿Qué es investigar en educación matemática? 

Investigación científica es la actividad basada en el método científico. 
Método científico es el método basado en la observación y el análisis 

sistemático de hechos, formulación de hipótesis y teorías y comprobación de su 
validez. 

Hipótesis: proposición especulativa o supuesto inicial cuya validez ha de 
ser confirmada por la observación o el razonamiento. 

Teoría: representación abstracta simplificada de un conjunto de 
fenómenos que logra una explicación científicamente plausible de los mismos. 
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Los problemas que surgen en los ámbitos de reflexión antes 
mencionados pueden ser objeto de investigación científica para la educación 
matemática. 

Una investigación en educación matemática selecciona sus problemas en 
los ámbitos mencionados y se atiene a las condiciones generales de la 
investigación científica: indagación sistemática con fines epistémicos. 

Niss (1998) considera una disciplina (didáctica de la matemática), unos 
esfuerzos, unas aproximaciones y unas actividades. 

 (RAC, 1996; Kilpatrick, 1992; Puig, 1998) 
 
Cuestiones abiertas 

Las consideraciones anteriores dejan multitud de cuestiones abiertas: 
 

� ¿Cuálas son los ternas propios de la investigación en educación 
matemática?  

� ¿Qué especificidad añade lo matemático a la investigación 
educativa? 

� ¿Hay criterios para distinguir la adecuación o no adecuación de 
un terna de investigación? 

� ¿Quiénes tienen legitimidad para llevar a cabo una 
investigación? 

� ¿Cómo diferenciar los estudios sobre innovación de la 
investigación genuina?  

� ¿Qué tipologías generales hay sobre investigación en educación 
matemática?  

� ¿Qué estatus tiene el investigador en educación matemática? 
¿cuál debiera tener?  

� ¿En qué instituciones debe realizarse la investigación? 
� ¿Cuál es la comunidad ante la que se presentan y validan las 

investigaciones?  
� ¿Cómo se evalúa una investigación en educación matemática? 

 
Muchas de estas cuestiones dependen de las condiciones de cada país, de 

cada sistema educativo, de cada institución universitaria. La discusión sobre la 
calidad de la investigación pone de manifiesto estas preocupaciones y debiera 
aproximar una respuesta a a1gunas de las cuestiones planteadas. 
 
 

¿Qué es una investigación de calidad en educación matemática? 
 
 
Postulados 
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Preocupación constante por la calidad de la investigación 

La preocupación por la calidad de la investigación en educación 
matemática ha sido una constante desde el despegue de este campo de 
indagación, y ha ido en paralelo con el avance de la metodología para la 
investigación educativa. 

(Freudenthal, 1982; Begle, 1979). 
 
Necesidad de criterios 

El desarrollo de la investigación educativa y un interés sistemático por la 
calidad de los resultados han obligado a establecer estándares y determinar 
criterios para la valoración de estas investigaciones. 

(Wittrock, 1986; Shurnway, 1980) 
 
Los criterios para valorar la investigación educativa están estandarizados 

Entre los criterios mas usuales encontramos: empiricidad, factibilidad, 
claridad, pertinencia para la comunidad, para la práctica o para la teoría, 
originalidad, eticidad y precisión (Fernández, 1995). Cada uno de estos criterios 
explícita a1guna preocupaci6n básica de los investigadores en educación (ver 
quadro 1). 
 
 

Quadro 1 - Fiabilidad y validez suelen considerarse criterios  
de calidad para los instrumentos de investigación 

 
 

Criterio 
 

Expliclitacilón 
Empiricidad ¿Es posible recoger alg6n tipo de información para dar 

respuesta al problema? ¿Son adecuaclos los instrumentos 
utilizados? ¿Es replicable? 

Factibillidad ¿Es posible resolver el problema con los; medios disponibles? 
Los resultaclos ¿son predecibles? 

Claridad ¿EI enunciado está organizado y estructurado con brevedad y 
concisión? ¿EI problema está enunciado con rigor y precisión? 

Pertinencia para la 
comunidad 

¿Es asimilable a algún tópico dado en una agenda de 
investigaci6n? ¿Conecta con otros problemas ya estudiados? 

Pertinencia para la 
práctica 

¿Serfa de utilidad inmediata para la pr6ctica? ¿Cuil seria su 
ámbito de aplicación? 

Pertinencia para la teoría ¿Se sostiene sobre un marco teórico coherente? ¿Es, 
potencialmente, falsador o generador de teoría? 

Originallidad ¿Es probable que haya sido considerado previamente? ¿0ferta 
un nuevo punto de vista para algún problema conocido? 

Eticidad ¿Conllevaría su resoluci6n a1gun tipo de daño o agravio a 
alguién? ¿Hay un análisis conceptual coherente? 

Precisi6n ¿Son precisos los términos que establecen el 
enunciado del problema? 
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Los criterios para evaluar la investigaci6n en educación matemática no son 
específicos 

Los criterios utilizados para evaluar la calidad de la investigación en 
educación matemática coinciden, en términos generales, con los establecidos 
por los expertos en educaci6n. Freudenthal (1982) present6 tres criterios de 
calidad: fiabilidad, validez y pertinencia, y discutió el sentido de estos criterios 
para nuestra disciplina. 

Kilpatrick y Sierpinska (1993) consideraron tres aproximaciones 
generales a la investigación educativa: positivista, fenornenológica y crítica; 
después de analizar estos paradigmas adoptan una posición holística, respecto 
de las aportaciones a la investigación educativa: 

 
No single research method can address the full range of questions 
of interest to mathematics educators (p. 17). 

 
Estos autores establecen una serie de criterios para evaluar la calidad de 

la investigación en educación matemática, que se derivan de los criterios 
generales. Los criterios considerados son: pertinencia, validez, objetividad, 
originalidad, rigor y precisión, predicitibilidad, reproducibilidad y conexiones; 
estos criterios; mantiene actualidad e interés. 
 
 

Quadro 2 - Criterios para evaluar la calidad de la investigación 
en educación matemática 

 
 

Criterio 
 

Explicitación 
Pertinencia ¿Para qu6 o para quién es importante la investigaci6n? ¿Qué se 

va a mejorar? ¿Qué utilidad va a tener? 
Validez ¿Cómo se justifica la interpretación que se hace de la 

investigación? ¿Qué consecuencias se derivan? 
Objetividad ¿Hasta que punto es posible refutar las conclusiones y 

argumentos utilizados? 
Originalidad ¿Hasta que punto la investigación muestra ideas conocidas en 

una nueva perspectiva? 
Rigor y precisión ¿Qué precisión tienen las observaciones realizadas? ¿Con que 

exigencias se han llevado a cabo? ¿Qué precisión tienen los 
criterios para interpretar las informaciones obtenidas? 

Predictibilidad ¿Qué explicación se deriva del estudio? ¿Qué cornprensión 
proporciona? ¿hasta que punto se anticipan las actuaciones de 
alumnos y profesores? 

Replicabilidad ¿Están claramente descritos los procedimientos utilizados? 
¿Sería posible para otro investigador replicar el estudio? ¿Es 
pública la totalidad de la información? 

conexiones ¿De que modo está relacionado el estudio con la matemática y 
con la educación? 
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Limitaciones actuales 

Aún no se ha dado respuesta satisfactoria a la cuestión de la calidad de la 
investigación en educación matemática. 

La dependencia de los criterios generales de valoración muestran cierta 
debilidad teórica. La especificidad matemática, no queda recogida 
explícitamente por los criterios. Tampoco las condiciones propias de la 
educación matemática. 
 
 

Cuáles son las condiciones fundamentales para realizar 
investigación de calidad en educación matemática? 

 
 
El planteamiento de la pregunta no permite respuesta 

En los términos en los que viene enunciada esta pregunta resulta 
excesivamente categórica. Como se ha mencionado, hay diversos niveles de 
reflexión en la investigación en educación matemática; también hay diversidad 
de intereses, de tipos de investigación y de condiciones institucionales en las 
que llevar a cabo la investigación. Para buscar respuesta hay que contextualizar 
la pregunta, hay que proporcionar una serie de indicadores que permitan dar 
respuesta apropiada. 
 
Los criterios de calidad tienen una caracterización precisa pero su aplicación no 
es fácil y carece de consenso 

Consideramos tres dificultades: 
a) Coherencia y consistencia interna no entran en los criterios usuales. 

Una investigación debe formar parte de un marco teórico, de un modo de 
entender la educación matemática. y abordar sus problemas. La coherencia 
entre el marco elegido, la metodología empleada, el problema estudiado y los 
medios puestos en funcionamiento deben ser evaluables con criterios precisos. 
En términos generales, las investigaciones aisladas carecen de calidad. 

b) Los criterios establecidos parecen no tener fuerza intrínseca. Trabajos 
superficiales pueden satisfacer formalmente los criterios generales y cubrir una 
apariencia de calidad. Para evaluar adecuadamente una investigación en 
educación matemática se necesita tener cierto dominio en profundidad del 
marco de los investigadores y una intuición que no se contempla en los 
criterios. 

c) La evaluación de la calidad no se justifica públicamente. En los países 
europeos no hay sistema público y regular de evaluación de la investigación; no 
es usual explicitar con objetividad la valoración de los trabajos de investigación 
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y de sus resultados. Se acepta implícitamente un relativismo considerable, que 
no permite profundizar en los criterios. 
 
Componentes de la investigación 

El proceso de investigación tiene dos componentes: teorización y estudio 
empírico. 

Entendemos estas dos acciones y sus relaciones dialécticas en el sentido 
de Popper para caracterizar el conocimiento científico: el propósito de la ciencia 
es captar verdades significativas sobre el mundo, y para hacerlo debe formular 
teorías potentes. Las teorías son conjeturas sobre la naturaleza de la realidad 
que permiten resolver los problemas que crea el que nuestras expectativas no se 
realicen. Forma parte del proceso consciente de construcción de teorías el que 
para ello utilicemos con toda libertad cualquier material: mitos, costumbres, 
prejuicios o suposiciones; lo importante es lo que hacemos con esas teorías, no 
su procedencia; lo esencial es el carácter explicativo y fundado con el que se 
utilizan. Una vez formulada una teoría, debe ser severamente criticada tanto 
por su análisis lógico como por su contrastación empírica. 

Las acciones de teorizar y de indagar empíricamente caracterizan la 
investigación en cualquier disciplina y están interrelacionadas. 

(Popper, 1979; Jaeger, 1988; Bloor, 1991). 
 
Condiciones básicas y peligros a conjurar 

Condiciones básicas para la investigación de calidad son un marco 
teórico coherente, unos criterios metodológicos consistentes y -una. comunidad 
científica critica y constructiva. 

Peligros que se deben evitar: 
- personalismos, ambiciones infundadas, fraccionamiento de personal y 

recursos; jergas confusas, fundamentaciones poco coherentes , teorías ad hoc; 
- desconocimiento de los principios metodológicos básicos, tratamientos 

innecesarios, ausencia o insuficiencia de las categorías de análisis; 
- escasa definición del problema; inadecuación entre teoría, problema y 

tratamiento; esfuerzo escaso o limitado en la interpretación y análisis de los 
resultados. 

(Romberg, 1992; Eco, 1992) 
 
Balance actual 

La investigación en educación matemática parece sostenerse sobre 
criterios de calidad bien fundados, pero estos criterios no contemplan la 
especificidad del campo. 

No parece haber consenso sobre el modo de establecer la calidad de las 
investigaciones en educación matemática. Es relativamente sencillo reconocer la 
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calidad de una investigación cuando la tiene; mayor dificultad encontramos 
para explicar la falta de calidad en muchos otros trabajos. 

La ausencia de un sistema público de valoración impide discutir los 
criterios existentes y compartirlos en una comunidad más amplia. 

El proceso de formación de investigadores proporciona una oportunidad 
única para establecer con firmeza criterios de calidad. 
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Nell'ambito dei temi proposti per il panel cercheremo di sviluppare due 
punti. Le motivazioni di questa scelta sono da attribuirsi non soltanto al nostro 
maggiore interesse per gli aspetti inerenti ad esse, ma anche alla particolare 
situazione esistente in Italia rispetto alla ricerca in didattica della matematica. 
 
 

In che modo la ricerca in didattica della matematica può 
essere rilevante nella pratica dell'insegnamento? 

 
 

La situazione italiana, rispetto alla ricerca in didattica della matematica, è 
piuttosto particolare. La relazione di Arzarello ha illustrato ampiamente la 
nostra realtà. La figura dell'insegnante-ricercatore (IR d'ora in poi per brevità), 
venuta a delinearsi negli ultimi anni, ha una connotazione ben precisa, ma non 
istituzionalizzata e non riconosciuta giuridicamente dalla scuola. Probabilmente 
la libertà nel designarsi di questo ruolo, che si pone come ponte effettivo tra 
mondo della ricerca accademica e mondo della scuola, è stato un punto a favore 
nel momento in cui la figura stessa dell' IR andava configurandosi e 
connotandosi. Le esperienze dei diversi gruppi, nonostante questi partissero 
con storie e scelte culturali e metodologiche molto varie, si sono nel tempo 
integrate con una certa armonia, e la realtà di oggi dimostra che il lavoro non è 
stato svolto soltanto, come appariva dichiaratamente a livello ufficiale, 
sull'apprendimento, ma anche sulla figura dell'insegnante e sulla sua crescita in 
questo suo duplice ruolo. Tuttavia, anche l'assenza di regole per una 
istituzionalizzazione del ruolo stesso ha determinato aspetti problematici nel 
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confronto tra realtà diverse che soprattutto in fase iniziale si andavano 
delineando all'interno dei vari nuclei di ricerca. 

a) I nuovi programmi di matematica, nei vari ordini di scuola, (più datati 
quelli della scuola media, 1979, più recenti quelli della scuola elementare e della 
scuola superiore), testimoniano come le idee di alcuni ricercatori in didattica 
della matematica e insegnanti partecipanti alle Commissioni che li hanno 
elaborati hanno influenzato fortemente la definizione dei programmi stessi e le 
loro caratteristiche, al punto che le diverse collocazioni temporali cui si 
accennava per i vari ordini di scuola rispecchiano gli orientamenti a quel tempo 
della ricerca e le loro evoluzioni successive 

b) La produzione di libri di testo da parte di ricercatori professionisti e IR 
che hanno trovato una certa diffusione tra gli insegnanti, a cavallo tra gli anni 
'70 e '80, hanno avuto un rilevante peso nel determinare orientamenti e scelte 
culturali e didattiche di una nuova generazione di docenti. 

C'è stata tuttavia una precisa scelta politica di fondo nel non rendere 
prescrittivi i nuovi programmi ministeriali per la scuola di base (elementare e 
media), sulla quale si sono successivamente sovrapposte grosse carenze 
istituzionali a livello legislativo. Tra queste segnaliamo: 

 
• la mancanza di strutture qualificate ed efficaci per la formazione 

degli insegnanti, chiamati di fatto a gestire in prima persona le 
scelte culturali e didattiche rispetto allo sviluppo di curricoli non 
definiti in maniera vincolante; 

• la gestione dell'aggiornamento e della formazione in servizio 
demandata a vari enti  o ad istituti regionali non sempre collegati 
con le Università, operanti secondo "filosofie locali" spesso in 
modo superficiale ed episodico; 

• la disomogeneità e la mancanza di coordinamento tra le varie 
realtà locali preposte alla formazione degli insegnanti già in 
servizio. Non sempre il significato del termine ricerca in didattica 
della matematica trova un'accezione comune nelle varie situazioni 
e nei vari progetti che coinvolgono gli insegnanti impegnati in 
attività di studio, riqualificazione, approfondimento di questioni 
didattiche al fine di migliorare la propria professionalità, non 
gestite direttamente dalle Università. 

• la mancanza di commissioni governative che operassero un 
controllo e garantissero la scuola sulla scientificità e correttezza 
dei libri di testo e sull'aderenza nella pratica didattica ai 
programmi ministeriali. 
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Come convivono e interagiscono i due aspetti (Teoria e Pratica)  
nella ricerca e nella pratica di insegnamento? 

 
 

(Quali i conflitti? Quali i vantaggi? In che modo le scelte didattiche e culturali 
dell'insegnante, le sue motivazioni etiche, etc... Influiscono sugli orientamenti, 
sui metodi e sui risultati della ricerca?) 
 

La nostra esperienza di IR si colloca all'interno del filone che Arzarello 
ha chiamato ricerca per l'innovazione "Tipici prodotti di questa ricerca sono: 
progetti per l'innovazione curricolare riguardanti il curriculum nel suo 
complesso o una sua parte specifica; esempi di attenta modellizzazione dei 
processi nella classe […] non si tratta solo di prodotti pratici, ma di risultati di 
base .Ciò é soprattutto conseguenza della cooperazione tra insegnanti e 
ricercatori , sia come progettisti sia come osservatori partecipanti. tale 
collaborazione capillare supera radicalmente fin dall'inizio della ricerca la 
distinzione tra rilevanza "teoretica" e "pragmatica" di una ricerca[…] Teoria e 
pratica sono generate e procedono insieme". 
 
 
Contributo di Rosa Iaderosa 
 

La qualità dell'insegnamento e la connotazione culturale-etica dell'IR 
hanno certamente un peso determinante nella pratica didattica. Esistono 
comunque oggettivamente ricadute positive e difficoltà da affrontare, se si 
mette a fuoco, come si cercherà di fare, in particolare la seguente questione: 
come l'esperienza di insegnante-ricercatore abbia modificato l'essere insegnante, nel mio 
caso personale e professionale. 

Nel quadro di una ricaduta positiva sono da evidenziare certamente 
cambiamenti di tipo metodologico - culturale - critico nella mia professionalità. 
L'incontro con un mondo di ricerca pone il docente in una situazione e in un 
atteggiamento di tensione verso lo studio che non finisce mai, oltre le tappe 
designate e le scadenze, la presenza di un sapere da costruire e migliorare 
giorno per giorno e non già precostituito e semplicemente da trasmettere: tutto 
questo è importantissimo e compete al mestiere di insegnante nel momento in 
cui diventa un atteggiamento educativo da trasmettere con la propria 
testimonianza anche al mondo dei discenti. Purtroppo il fatto che nella scuola 
italiana impegni burocratici e attività di routine assorbano molte delle energie e 
delle ore riconosciute come lavorative al personale docente, paradossalmente 
rende quanto mai arduo il compito per un insegnante di continuare a studiare in 
prima persona). 
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Fare ricerca assume quindi un ruolo e uno stimolo culturale importante. 
La ricerca nella scuola promuove e favorisce un atteggiamento condiviso tra 
l'insegnante e gli allievi nell'ambito di un contratto didattico che non prevede solo 
momenti di trasmissione del sapere costituito e di valutazione oggettiva di questa 
trasmissione, ma anche momenti di conquista comune di metodologie nell'affrontare 
problemi e di sistematizzazione delle conoscenze in maniera collaborativa e non 
formalizzata da ruoli ben distinti. In queste situazioni entrambi i ruoli 
(insegnante e discente) hanno da apprendere l'uno dall'altro e da scambiarsi 
reciprocamente idee, contributi, atteggiamenti. 

Inutile soffermarsi sui punti centrali di tali metodologie all'interno della 
classe: rivalutazione delle difficoltà e degli errori, direi quasi esaltazione di 
questi nel momento in cui l'allievo riesce a metterli a fuoco nella maniera più 
autonoma e consapevole possibile; discussione collettiva guidata 
dall'insegnante, o gestita dai ragazzi il più possibile, ma mirata alla conquista di 
determinati obiettivi di apprendimento, o della individuazione ed 
evidenziazione di nodi concettuali e di situazioni di conflitto cognitivo; 
abitudine alla verbalizzazione ai fini della costruzione di un sapere consapevole 
e della riflessione su quanto si apprende... Tutto diventa patrimonio comune nella 
pratica didattica, non solo nella conduzione delle specifiche attività di ricerca 
condotte nelle classi; il tutto si trasforma in un habitus dell'insegnante anche 
nelle attività quotidiane più o meno qualificanti del proprio insegnamento, e 
integra in maniera permanente la sua professionalità. 

Certamente anche l'approfondimento e la riflessione critica  sui contenuti 
che sono oggetto dell'insegnamento si pone centrale nel momento in cui si 
vadano a ricercare e a rielaborare in prima persona quegli aspetti concettuali 
che pongono maggiori difficoltà da affrontare sul piano didattico e in generale 
dell'apprendimento. 

Un ruolo cruciale ed estremamente importante assume a questo punto 
l'aspetto valutazione dei risultati in attività di ricerca e in attività didattiche più 
finalizzate a valutare l'apprendimento in termini più immediati nelle classi. Un 
esempio che mi sembra particolarmente significativo a riguardo si può trarre 
dalle attività relative allo studio del grafico di una funzione. Nella comune 
prassi didattica, in classi di scuola media, ci si accontenta spesso del fatto che 
l'allievo impari a determinare, in maniera prevalentemente calcolativa, coppie 
di numeri legate da una certa relazione funzionale, espressa in linguaggio 
algebrico, e a trasferire correttamente tali coppie sul piano cartesiano 
interpretandole come coordinate di punti. La configurazione geometrica che 
appare, cioè il grafico, rimane tuttavia per gli allievi legato ad una concezione 
statica, e difficilmente, se non dopo un lento, attento e progressivo percorso di 
maturazione a riguardo, egli riesce a cogliere il vero significato di questo 
"oggetto". Lo dimostra il fatto che allievi che eseguono in maniera formalmente 
corretta le operazioni sopra descritte, mostrano difficoltà  anche solo a 
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riconoscere e descrivere che cosa è un grafico crescente o decrescente: non è 
affatto scontato che a questo livello scolare essi siano in grado di cogliere come 
quella configurazione geometrica esprima di fatto il tipo di variabilità, 
l'andamento di una delle variabili rispetto all'altra, di una grandezza rispetto 
all'altra. Un insegnante può rendersi conto della portata di problemi didattici di 
questo tipo solo dopo aver affinato le sue capacità di indagine, anche in senso 
valutativo, mentre solitamente si accontenta delle prestazioni più semplici. Se 
poi viene a contatto anche solo su alcune delle numerose e svariate ricerche 
esistenti in letteratura a riguardo, (e in questo caso farei riferimento soprattutto 
alle difficoltà a coordinare più registri rappresentativi segnalate da Duval,), 
certamente non potrà accontentarsi di quanto viene richiesto in un ambito 
didattico più tradizionale, problematizzerà maggiormente la questione e sarà 
costretto ad adottare nuovi strumenti didattici e metodologici, oltre ad ulteriori 
forme di valutazione dei risultati raggiunti, tutto questo anche in attività che 
non sono specificamente di ricerca. 

L'insegnante ricercatore viene quindi a contatto con svariati strumenti di 
indagine e di rilevazione, ai fini della valutazione dei risultati della ricerca, che 
normalmente non sono diffusi nella scuola. In questi momenti però sviluppa e 
affina particolare sensibilità nel valutare i suoi allievi che, come dicevo, non 
riesce più a mettere da parte anche quando poi è chiamato a compiere un tipo 
di valutazione scolastica, secondo fini e regole ben più definiti e specifici, ma 
certamente più limitanti. Egli si trova a gestire situazioni delineate dalla 
necessità di predefinire criteri e tempi della valutazione legati alla ricerca stessa, 
che non sono però indipendenti dai tempi, dagli imprevisti, dalle esigenze che 
caratterizzano il suo operare nella realtà scuola, e il suo rapporto personale con 
gli allievi in una modalità di comunicazione continua e diretta, attraverso 
svariati canali, indipendenti dalla ricerca in quanto tale. 

In particolare è da sottolineare, in quanto lo abbiamo verificato 
direttamente, quanto sia necessario integrare più strumenti valutativi, ai fini 
della lettura e interpretazione dei risultati in attività di ricerca, quanto sia 
importante la complementarietà tra la lettura, esterna e certamente più 
oggettiva del ricercatore e quella non spersonalizzata dell'insegnante, che 
conosce e ha vissuto in prima persona le dinamiche che si sono create nella 
classe e che possiede la capacità di leggere tra le righe il percorso del suo allievo, 
di andare al di là dei termini, a volte impropri che egli usa, per intuire e 
valutare, in corrispondenza delle sue difficoltà e potenzialità, il percorso 
mentale che egli sta compiendo. Tutto ciò, se integrato equilibratamente con 
strumenti e letture oggettive dei risultati, riteniamo che aggiunga maggiore 
scientificità alla valutazione e alla ricerca stessa, piuttosto che limitarne l' 
oggettività. Tali considerazioni ed esperienze senz'altro contribuiscono ad una 
particolare crescita della professionalità dell'insegnante in ambito valutativo. 
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Un altro punto di attenzione merita l'attività di formazione degli 
insegnanti, nella quale spesso l'IR si trova coinvolto, a volte però in situazioni 
diverse. La carenza di tipo legislativo nell'inquadramento dei nuclei di ricerca 
didattica e delle loro componenti in un quadro istituzionale, nonostante le più 
recenti iniziative del Ministero della Pubblica Istruzione a riguardo, più 
positive, ha determinato di fatto situazioni di poca omogeneità riguardo alla 
formazione degli insegnanti in servizio. La mancanza di coordinamento o 
addirittura di contatti tra le varie realtà locali preposte all'aggiornamento ha 
determinato a volte diversità di linee culturali e metodologiche, che si riflettono 
anche sulla stessa accezione del termine ricerca, che non sempre ha la stessa 
accezione per i vari enti che la propongono come strumento di crescita per la 
professionalità degli insegnanti. In questo quadro un IR si trova a contatto con 
punti di vista e posizioni diverse, muovendosi in un disegno nel quale non 
sempre si riesce a valorizzare in pieno l'esperienza della ricerca e della sua 
ricaduta in termini di professionalità dell'IR di cui prima si parlava. 

Le ricadute in positivo, le esperienze problematiche di fronte 
all'istituzione scuola, la difficoltà a volte a diffondere anche nella scuola stessa 
di appartenenza o sul territorio l'informazione e il patrimonio culturale e 
professionale proveniente da una consistente e prolungata esperienza in un 
nucleo di ricerca didattica, pongono dunque questa figura professionale in un 
duplice ruolo nel quale coesistono caratteristiche ed esigenze legate a due 
mondi comunque diversi, con doveri professionali, obiettivi, non sempre 
concordanti o comunque coincidenti, che possono creare a volte anche disagio o 
disorientamento, e lo inducono giorno per giorno a  crearsi un equilibrio tra 
questa crescita e le regole derivanti dalla scuola come istituzione. 
 
 
Contributo di Rossella Garuti 
 

Come si detto nella ricerche, tipiche della situazione italiana, pratica e 
teoria sono generate e procedono insieme, in questa relazione quali conflitti 
possono emergere dal punto di vista dell’IR? 

Vorrei mettere in luce due tipi di conflitto che emergono nella dialettica 
fra i due aspetti: 

a) Conflitti "interni" alla relazione fra pratica e teoria, che riguardano 
principalmente i tempi e gli obiettivi diversi dei due poli. 

Con un esempio posso spiegarmi meglio: 
Nel Progetto Genovese esiste una importante unità didattica, "Ombre del 

Sole", che si é via via nel tempo connotata (dal punto di vista della ricerca) come 
Campo di Esperienza, nella quale gli allievi di scuola media, che seguono il 
progetto, fanno le prime esperienze di modellizzazione matematica di un 
fenomeno fisico. Si arriva dopo certe attività alla modellizzazione geometrica 
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delle ombre del sole rappresentata dal triangolo d'ombra e alla modellizzazione 
aritmetica rappresentata dalla uguaglianza dei rapporti fra lunghezze delle 
ombre e lunghezze degli gnomoni. Nel 1991 fu implementato nelle mie classi un 
teaching experiment sul ragionamento proporzionale nel campo di esperienza 
delle ombre del sole, con l'obiettivo di studiare le strategie risolutive dei ragazzi 
e il passaggio dalla strategia additiva alla strategia moltiplicativa. Nel problema 
centrale del teaching experiment che riguardava la determinazione attraverso la 
misura delle ombre di un oggetto di altezza inaccessibile,  emersero interessanti 
strategie a cavallo fra modello additivo e moltiplicativo. Questi studi mi furono 
molto utili negli anni successivi per analizzare le strategie degli allievi e 
progettare con maggiore consapevolezza l'attività in classe sul ragionamento 
proporzionale. Quindi un esempio di interazione positiva fra pratica e teoria. 

Nello stesso tempo emerse, solo accennato e non focalizzato, un aspetto 
per me "inquietante": la relazione fra principi (e concezioni) e modelli 
matematici. Le strategie dei ragazzi erano guidate da principi generali (di 
giustizia, di continuità, di simmetria, etc….). Ad esempio sotto la strategia 
additiva emergeva il principio "il sole è lo stesso per tutti, quindi tutti gli 
oggetti si allungano della stessa quantità". 

Questo aprì una serie di interrogativi sul mio ruolo: quando il modello 
matematico è introdotto troppo precocemente, non rischia di "uccidere" i 
principi? Con quali conseguenze? A volte il modello matematico convive 
coerentemente con le concezioni degli allievi, ma in certe situazioni 
destabilizzanti il modello matematico viene abbandonato e la concezione, che 
porta in errore, riemerge. In questo caso come insegnante si ha la sensazione di 
aver costruito sulla sabbia. Dal punto di vista della ricerca  le concezioni e i 
principi degli allievi rappresentano un filone ricco e importante, ma la ricerca 
può permettersi di aspettare, può permettersi di studiare, di approfondire di 
crearsi strumenti interpretativi, l'insegnante deve o sente di dovere in quel 
preciso momento fare delle scelte. Conoscere queste problematiche non limita 
l'ansia, ma aumenta il peso della responsabilità nei confronti degli allievi. In questo 
caso i tempi e gli obiettivi della ricerca non sono quelli dell'insegnante e degli 
allievi. 

Altre volte i conflitti interni alla relazione pratica e teoria sono momenti 
di crescita nei due ambiti: un esempio è lo sviluppo della ricerca sulla 
Formulazione di Ipotesi,  del Gruppo di ricerca di Piossasco, afferente al Nucleo 
di Genova: all'origine del lavoro emerse un conflitto fra gli insegnanti sul modo 
di valutare la produzione di ipotesi: per alcuni insegnanti l'attenzione era 
rivolta essenzialmente al prodotto, cioé veniva valutata positivamente la 
produzione di una ipotesi corretta e riusciva difficile e un pò inaccettabile 
valutare positivamente la produzione di una ipotesi errata. Questo conflitto, 
sorto nell'ambito della pratica didattica, è stato il motore della successiva ricerca 
sulla produzione di ipotesi dell'IR Enrica Ferrero, che ha spostato l'attenzione 
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dal prodotto al processo di produzione di ipotesi, quindi alla pertinenza degli 
argomenti e alla loro coerenza interna. Questo é un esempio di conflitto interno 
risoltosi positivamente per i due ambiti (ricerca e pratica) ed è inoltre un 
esempio di influenza della pratica didattica sulla qualità della ricerca. 

b) Conflitti esterni più legati al rapporto dell'IR con il mondo esterno: 
allievi, famiglie e istituzione: 

 
• per quanto riguarda gli allievi é importante che l'insegnante 

costruisca in modo accurato il contratto didattico; gli allievi 
devono condividere via via le scelte dell'insegnante, in 
particolare quelle metodologiche. Questo aspetto é reso più facile 
dal fatto che nella scuola italiana esiste una certa continuità 
didattica (per la scuola media in genere di tre anni). Ritengo 
importante che i ragazzi non si sentano cavie di qualche 
esperimento e che debbano essere resi consapevoli dei motivi di 
certe scelte (ad esempio i motivi che sono alla base dell'uso di 
fonti storiche, della richiesta di verbalizzazione di ragionamenti e 
strategie, della scelta di certi campi di esperienza, etc). 
[Dialogo tra un mio allievo e un compagno di un'altra classe: « 
Noi stiamo facendo le potenze, e voi dove siete?» «Siamo 
all'apriscatole!» «??!!»]. 

� per quanto riguarda le famiglie possono emergere conflitti anche 
pesanti se le attività in classe (contenuti e metodologie) si 
discostano molto da quelli tradizionali. I genitori non capiscono 
cosa stanno studiando i figli, non riconoscono in quello che i figli 
fanno a scuola, la matematica da loro studiata, temono che i figli 
possano trovarsi in difficoltà nelle scuole superiori dove 
l'insegnamento é rimasto in genere più tradizionale. Ritengo che 
siano dubbi assolutamente legittimi e che l'insegnante abbia  il 
dovere professionale di comunicare con i genitori. 

� per quanto riguarda la scuola come istituzione (colleghi della stessa 
disciplina, capo d'istituto, etc.), confesso che il mio approccio é 
molto meno delicato. Cerco di evitare i conflitti per poter 
lavorare tranquillamente, ma i programmi della scuola italiana 
non sono prescrittivi, e la mia programmazione conforme agli 
orientamenti dei programmi ministeriali. Ci può essere disagio 
nei rapporti con i colleghi che hanno un approccio tradizionale, 
o nei confronti di un capo di istituto che ha una visione 
dell'insegnamento della matematica vecchia, non credo , 
tuttavia, che sia fra i miei compiti fare opera di proselitismo , 
tantomeno fra i colleghi. 
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Un altro aspetto nel rapporto dialettico tra ricerca e pratica di insegnamento 
riguarda la presenza o meno di un "progetto didattico di innovazione" nel quale 
la ricerca e la pratica si inseriscono. Il progetto può essere sia un progetto 
didattico strutturato sull'intero curricolo (come nel caso del progetto genovese), 
sia un progetto che si estende ad alcuni ambiti della disciplina matematica (es. 
Ingranaggi e cerchi, Algebra, Rappresentazione dello Spazio…). 

Al riguardo presentiamo in maniera problematica le seguenti questioni: 
 

• La presenza di un progetto riduce le possibili "schizofrenie" tra i 
due ruoli professionali coesistenti nella figura dell'IR ,dal 
momento che se ne condividono le opzioni culturali e ideali? 

• Quali vincoli ha l'IR all'interno di un progetto? A proposito di 
questa questione, possiamo distinguere il caso in cui il progetto 
di riferimento è flessibile e si costruisce via via con la 
collaborazione dell'IR, dal caso in cui il progetto di riferimento, 
pur fatto proprio dall'IR, è in parte rilevante frutto di una 
elaborazione precedente ( a cui l'IR può non aver partecipato, 
essendone autori altri IR e ricercatori universitari). E' nel secondo 
caso che la questione dei vincoli si pone in modo più rilevante e a 
volte "drammatico", e richiede di volta in volta soluzioni diverse 
(gestione personalizzata del progetto, etc.). Ma proprio nel 
secondo caso l'esperienza accumulata nel tempo nell'ambito del 
progetto può rendere il progetto stesso, in cui l'IR si inserisce, un 
ambiente di ricerca particolarmente produttivo. 

• Dal punto di vista della ricerca la presenza di un progetto 
complessivo come ambiente di ricerca consente una maggiore 
trasparenza interna ed esterna delle ipotesi di ricerca? 

• Dal punto di vista della ricerca e della pratica dell'insegnamento, 
lavorare all'interno di un progetto, che problemi di esportazione 
dei risultati di ricerca comporta? Osserviamo una diffusione fra i 
NRD di tematiche trasversali, mentre appare più rara la 
diffusione del progetto in  quanto tale. Perché? 
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Relevancia de la investigacón para la calidad de la 
enseñanza 

 
 

Carmen Azcárate 
Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals 
Universitat Autónoma de Barcelona 
 
 
 

Partiendo de las siguientes preguntas (a) ¿Cómo aumentar la relevancia 
de la investigación? y (b) ¿Cómo poñer en perspectiva y resolvier el problema 
de la relevancia? voy a compartir con vosotros mis reflexiones en torno a 
algunos aspectos de lo que entiendo por "la relevancia de la investigación para 
la calidad de la enseñanza". Por supuesto, mis observaciones se refieren a la 
realidad que mejor conozco: el contexto español. 
 
 
¿Quiénes son los investigadores en educación matemática? 

 
Nuestra comunidad de investigadores está localizada, salvo muy raras 

excepciones, en departamentos de Didáctica de la Matemática (Granada, 
Valencia, Sevilla...), Didáctica de la Matemática y las Ciencias Experimentales 
(UAB, Badajoz, Santiago, Didáctica de la Matemática y otras Areas de 
Didácticas especiales (Gerona, o Didáctica de la Matemáticas y alguna Area de 
Matemáticas (La Laguna, Lérida...). Casi todos estos departamentos están 
ubicados en Facultades de Educación o en Escuelas de Formacién del 
Profesorado; muy pocos están en Facultades de Ciencias o de Matemáticas. 

Si revisamos la historia profesional de los investigadores españoles 
destacan una serie de elementos comunes a una gran parte: 

 
• han iniciado su carrera profesional como profesores de 

enseñanza media; 
• han estado implicados en proyectos de innovación de la 

enseñanza de las Matemáticas, de los que muchas veces han sido 
los impulsores; 
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• son doctores en Matemáticas (grosso modo, antes del 90) o en 
Didáctica de la matemática con las variantes locales de 
Pedagogía, Psicología, etc. durante la década de los 90. 

 
Por otra parte: 

 
• entre los actuales "estudiantes" de los programas de doctorado, en 

fase de realización de tesis, todavía hay muchos profesores de 
nuestros departamentos, profesores de enseñanza media (de 
España y de América Latina) y profesores universitarios 
iber-americanos. 

 
 

¿Cuál ha sido hasta ahora la actividad investigadora en los 
departamentos de educación matemática en España? 

 
Una primera consideración: se puede clasificar la investigación de 

nuestros departamentos en tres tipos: 
 

• fundamental, que abarca todo lo que hace referencia al cuerpo de 
conocimientos teóricos y metodológicos; 

• tecnológica, que abarca las investigaciones de tipo diagnóstico y 
evaluativo; 

• aplicada, relacionada con la innovación y la mejora de la calidad 
de la enseñanza 

 
Una segunda consideración: se puede afirmar que la década de los 

noventa ha sido el período de consolidación de los departamentos de Didáctica 
de la Matemática en una buena parte de las universidades españolas. Este 
proceso ha consistido fundamentalmente en la normalización del profesorado, 
con la progresiva adquisición de la categoría de doctores y la aparición de las 
categorías de profesores titulares de universidad (ya más de 20) y de 
catedráticos de universidad (solo 3), sin contar la de catedráticos de escuela 
universitaria que ya existía (no só cuántos hay). 

Además, en esta fase inicial la actividad investigadora se ha centrado 
fundamentalmente en la realización de tesis doctorales, a parte de otros trabajos 
como tesis de maestría y algunos proyectos. Pero creo que se puede afirmar que 
en conjunto existen muy pocos proyectos y pocas "líneas de investigación" que 
impliquen a varios investigadores. Todavía son pocas las tesis doctorales 
acabadas en nuestros departamentos y dirigidas por investigadores de nuestro 
propio colectivo. 
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¿Cuáles son los canales de proyección de la investigación en 
educación matemática entre los profesores de matemáticas? 

 
Frente a este panorama que puede parecer algo pobre, creo que buena 

parte de los profesores de nuestros departamentos tienen una actividad 
importante relacionada con el tema que nos ocupa: la innovación y la mejora de 
la calidad de la enseñanza de las matemáticas. Y esto se proyecta como un 
producto de la actividad investigadora en forma de intervenciones personales en 
cursos de formación permanente, asesoramientos, proyectos con profesores (de 
primaria y media, no conozco ninguno con enseñanza superior), conferencias 
en distintos Ambitos (ICEs, sociedades de profesores...), intervenciones en 
jornadas y seminarios, ... 

Existe otra forma de proyección relacionada con las elaboraciones 
personales en forma de libros de texto, libros para profesores (Síntesis, MEC...) y 
artículos en las revistas de las sociedades o en otras publicaciones (ICEs, Uno... 
), que se pueden considerar de divulgación de la investigación, informes, 
vídeos, CDs,... 

El problema es que estas actividades de difusión de la investigación 
tienen un carácter totalmente personal, carecen de soporte institucional y no 
tienen ningún reconocimiento universitario (en los distintos ámbitos 
evaluadores). Son lo que en nuestra jerga Ilamamos "bolos". Estas actividades 
constituyen una parte importante de la investigación aplicada de nuestra tarea 
investigadora y se desarrollan y revierten casi todas ellas en el sistema de 
enseñanza público (primaria y media). 

 
 

¿Cuál es el reconocimiento académico y administrativo de la tarea 
de investigación en educación matemática? 

 
Los sistemas de evaluación de la tarea investigadora de nuestro colectivo 

contemplan casi exclusivamente la difusión en medios especializados de 
investigación como son las revistas y congresos, muy pocos de ámbito nacional, 
sobre todo de ámbito internacional. Son estas publicaciones las que cuentan 
para el reconocimiento universitario, lo cual implica a la larga la obtención del 
mínimo de financiación que se necesita para sobrevivir y seguir participando en 
actividades susceptibles de valoración positiva, por artificiales que resulten a 
veces. 

A mi entender, el gran reto que tiene nuestro colectivo es el de conseguir 
el reconocimiento de la participación activa de nuestros investigadores en las 
tareas de innovación, que a la larga son las que repercuten en la mejora de la 
calidad de la enseñanza. 
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A investigação em didáctica da matemática 
pode ser (mais) relevante? 
 
 
João Pedro da Ponte 
Grupo de Investigação DIF — Didáctica e Formação 
Centro de Investigação em Educação e Departamento de Educação 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 
 
 
 

O rigor e a relevância são duas das qualidades mais fundamentais da 
investigação educacional. A investigação precisa de ser rigorosa para que os 
seus resultados mereçam confiança e precisa de ser relevante para que se 
justifique que a sociedade ponha à sua disposição recursos significativos. No 
entanto, é muito difícil conciliar estes dois requisitos. Quando a investigação se 
centra demasiado nas preocupações de rigor tende a ocupar-se de problemas 
cada vez mais circunscritos e a proporcionar resultados cada vez mais triviais; 
quando se centra demasiado na relevância, torna-se difícil ter em atenção todos 
os cânones científicos e, por mais importantes que sejam as questões abordadas, 
abre-se o flanco a críticas de natureza metodológica. 

A questão da relevância da investigação em didáctica da matemática
1

 
costuma suscitar debates apaixonados. Muitas vezes perde-se o sentido das 
proporções. Para uns, nada do que se tem feito neste campo merece ser 
considerado relevante. Para outros, parece ser a própria questão da relevância 
que é pouco relevante. Nesta intervenção, procuro evitar esse tipo de 
armadilhas. Começo por procurar situar o conceito de relevância relativamente 
à didáctica da matemática. Depois, procuro equacionar em que medida, em 
Portugal, este campo científico tem sido ou não relevante. De seguida, analiso 
algumas das críticas que lhe têm sido feitas. Finalmente, concluo, com algumas 
considerações sobre o que se pode fazer com vista a reforçar a relevância do 
trabalho de investigação. 
 
 

A didáctica da matemática e a sua possível relevância 
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Como campo de investigação, a didáctica da matemática em Portugal é 
extremamente recente. Até 1980 havia algumas pessoas que se ocupavam dos 
problemas do ensino e da aprendizagem da matemática, mas não o faziam em 
termos de investigação. Elaboravam manuais escolares e livros de exercícios, 
faziam propostas para melhorar os currículos, identificavam eventuais 
necessidades de formação dos professores, preocupavam-se com os resultados 
obtidos pelos alunos (sobretudo nos exames). Faziam tudo isso a partir da sua 
experiência, da sua cultura, da sua visão da educação e, nalguns casos, 
influenciados por teorias psicológicas como as de Piaget. Estas pessoas vinham 
do campo da matemática ou eram professores a quem foram atribuídas funções 
de responsabilidade no Ministério da Educação e contribuíam com a sua acção 
para a definição e concretização da política educativa e para a resolução dos 
problemas existentes2.  

Hoje em dia a didáctica da matemática representa uma activa área de 
trabalho, que acolhe pessoas que foram (e nalguns casos continuam a ser) 
professores, matemáticos, psicólogos, educadores e pessoas que assumem uma 
nova identidade como educadores matemáticos. O que destingue a situação 
actual da de há vinte anos é que estas pessoas procuram reger-se pelo 
paradigma de investigação, ou seja, procuram identificar problemas e encontrar 
soluções fundamentadas em evidência teórica e/ou empírica. Ao assumir este 
paradigma, a didáctica da matemática procura definir com progressiva clareza 
o seu objecto de estudo, as suas metodologias de trabalho e os seus quadros 
teóricos de referência. 

O objecto da didáctica da matemática é constituído, naturalmente, pelos 
problemas do ensino e da aprendizagem desta disciplina. Trata-se, no entanto, 
de um objecto extremamente difícil de delimitar, uma vez que estes problemas 
estão profundamente imbrincados nos problemas mais gerais da educação e da 
sociedade, bem como nos problemas do funcionamento do sistema educativo. 
Uma vez que estuda fenómenos humanos e sociais (a aprendizagem, o ensino), 
a didáctica da matemática procura tirar partido do arsenal metodológico das 
ciências sociais e humanas, onde se enquadra. Constitui um campo em 
evolução, onde coexistem as abordagens de tipo monodisciplinar (em especial, 
baseadas na psicologia da educação) e multidisciplinares (em especial, 
inspiradas por desenvolvimentos recentes dentro da epistemologia, da 
sociologia, da antropologia, da psicologia sociocultural e da sociolinguística). 
Como área de investigação, ela tem uma forte relação com o trabalho de 
formação realizado em instituições de ensino superior e constitui uma 
importante referência para o campo profissional. 

Para discutirmos a questão da relevância da didáctica da matemática, 
temos de começar por equacionar a questão: relevância para quê? Na verdade, o 
trabalho produzido por esta área pode ser relevante para uma variedade de 
domínios, nomeadamente: 
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• a prática profissional (lectiva e não-lectiva); 
• o desenvolvimento curricular; 
• a formação de professores; 
• a política educativa; 
• a compreensão que a sociedade tem do ensino da matemática e 

dos seus problemas. 
 
Trata-se de aspectos que se podem considerar como referentes à 

relevância externa da didáctica da matemática. Além disso, um dado estudo 
pode ter maior ou menor relevância interna, ou seja, para o próprio 
desenvolvimento do campo científico. Na verdade, um estudo que ajude a 
fundamentar ou a clarificar as condições de sucesso de outros estudos, mais 
virados para problemas concretos da aprendizagem ou da prática profissional, 
é, certamente, de grande relevância. 

 
 

Qual a relevância da investigação em didáctica 
da matemática em Portugal? 

 
 

O trabalho desenvolvido ao longo destes vinte anos pela didáctica da 
matemática em Portugal evidencia-se na colecção de teses da Associação de 
Professores de Matemática (APM), na Revista Quadrante e nos livros publicados 
na sequência dos encontros da Secção de Educação Matemática da Sociedade 
Portuguesa de Ciências de Educação (SEM-SPCE)3 sobre questões como a 
relação matemática-realidade, a resolução de problemas, o conhecimento 
profissional e a formação de professores, a aprendizagem, o desenvolvimento 
curricular e as interacções na sala de aula, bem como nas publicações 
emergentes de outros encontros e de projectos de investigação, algumas das 
quais destinadas aos professores e aos futuros professores. 

Esta actividade tem tido repercussões no campo do currículo, do 
conhecimento sobre a aprendizagem e sobre a formação dos professores (ver 
Ponte, Matos e Abrantes, 1999). Assim, no campo do currículo, a didáctica da 
matemática em Portugal: 

 
• fez a análise dos principais problemas existentes; 
• lançou as bases de uma definição, fundamentação e 

operacionalização de novas perspectivas curriculares; 
• teve bastante êxito na crítica ao currículo anterior, baseado nas 

perspectivas da “matemática moderna”; 
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• criou caminhos alternativos, baseados no uso de novas 
tecnologias, na resolução de problemas, nas actividades de 
investigação e de modelação. 

 
Pelo seu lado, no campo da aprendizagem: 
 
• deu contributos significativos para a compreensão do problema 

do insucesso nesta disciplina; 
• chamou a atenção para a importância de conceitos como o de 

tarefa, actividade, zona de desenvolvimento proximal, 
interacção social e comunicação;  

• estudou os processos de aprendizagem dos alunos em 
determinados conceitos e tópicos-chave do currículo (por 
exemplo: número inteiro, área, proporcionalidade directa, 
função…). 

 
E, finalmente, no que se refere ao estudo dos professores, a didáctica da 

matemática contribuiu certamente para: 
 
• que estes vissem reconhecida a sua importância fundamental no 

processo de ensino-aprendizagem; 
• o melhor conhecimento das diversas dimensões da sua 

competência profissional, incluindo concepções, conhecimento e 
práticas; 

• chamar a atenção para a sua identidade e cultura profissional e 
os seus processos de formação e desenvolvimento profissional. 

 
Como área de investigação, o papel da didáctica da matemática é o de 

formular e analisar os problemas com que se defronta o ensino e a 
aprendizagem desta disciplina, proporcionando conceitos, estratégias e 
instrumentos que podem ser de algum modo úteis para os que actuam no 
terreno profissional e na formação, para a administração educativa e para todos 
os que se interessam pelos problemas do ensino. Em Portugal, tem formulado 
questões pertinentes para diversos actores sociais, tem ajudado a encontrar 
respostas, tem ajudado o sistema e as práticas profissionais a evoluírem e, nessa 
medida, tem sido, sem dúvida, um domínio de investigação socialmente 
relevante. 
 
 

As críticas à relevância da didáctica da matemática 
 



Painel - Relevância da investigação  331 

 
Apesar da sua significativa folha de serviços, a educação matemática é 

alvo de numerosas críticas que põem em causa a relevância da sua actividade. 
Começarei pelas críticas que me parecem menos fundamentadas. Com 
frequência, a investigação educacional (não só no domínio da educação 
matemática) é considerada basicamente irrelevante na medida em que não 
consegue resolver os problemas mais prementes que se colocam no sistema 
educativo. Esta acepção, a meu ver, radica em dois erros. 

Em primeiro lugar, a investigação educacional não consegue (nem nunca 
conseguirá) compreender tudo o que se passa nos fenómenos educativos. O 
método científico constitui uma faceta poderosa e sem dúvida importante da 
experiência humana, mas representa uma faceta limitada, não conseguindo 
penetrar em toda a dimensão dos mistérios que envolvem a nossa existência. É 
complementar das experiências literária, artística, filosófica, moral, política e 
lúdica. Este método tem limitações que lhe são intrínsecas e nunca será capaz 
de encontrar soluções para todos os problemas educativos. As ciências sociais e 
humanas têm um carácter irredutivelmente multiparadigmático, nelas 
coexistindo em paralelo diversas escolas de pensamento, cada uma das quais 
com os seus méritos e limitações. As próprias ciências naturais são 
periodicamente revistas nos seus fundamentos e as suas aplicações conduzem 
com frequência cada vez mais alarmante a situações imprevistas e difíceis de 
controlar, como os desastres ecológicos e os problemas ambientais. Se estas 
dificuldades são reconhecidas na ciência moderna em geral, por maioria de 
razão devem ser levadas em conta num domínio tão complexo e tão 
dependente dos movimentos sociais como os problemas educativos. 
Compreender o alcance e as limitações do método que usam e ter a humildade 
de o reconhecer publicamente é uma responsabilidade importante dos 
investigadores. 

Em segundo lugar, o facto de se encontrar, através de um estudo de 
investigação, uma solução genérica para um dado problema, aparentemente 
viável e interessante, não significa que se possa deduzir daí uma solução 
particular para intervir em todas as situações onde, de um ou outro modo, esse 
problema se parece manifestar. Uma investigação pode proporcionar insights e 
conduzir a propostas, mais ou menos razoáveis mas cada situação concreta é 
determinada por muitos factores e nunca se sabe ao certo quais são aqueles que 
em cada momento irão assumir o papel mais decisivo. Além disso, todas as 
propostas educativas são sempre controversas, uma vez que, como toda a 
actividade humana, ela própria depende do seu sistema de valores. 

A prática profissional tem uma lógica distinta da investigação. Tem 
também os seus valores, que são muitas vezes diferentes, e desenvolve-se 
noutros contextos institucionais. É bom recordar que as escolas não dependem 
dos institutos de investigação e os professores e os responsáveis da 
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administração educativa não recebem (nem têm nada que receber!) ordens dos 
investigadores. Mesmo quando se conseguem progressos importantes na 
investigação sobre os problemas educacionais, nada garante que deles sejam 
extraídas consequências adequadas para o funcionamento do sistema 
educativo. A resolução dos problemas do ensino passa inevitavelmente pela 
esfera da política e da actividade social. A didáctica da matemática pode 
prestar o seu contributo mas não pode ser exclusivamente responsabilizada 
pelo uso que se fazem (ou não) das suas ideias, produtos e resultados. A 
responsabilidade cabe igualmente aos políticos, aos agentes educativos e aos 
cidadãos em geral. 

Outras críticas, porém, revelam maior sensibilidade para o que é 
legítimo esperar de um campo como a didáctica da matemática. A primeira é 
que a investigação em educação matemática se ocupa de problemas e questões 
que têm pouca relação com a prática, pelo que os seus resultados e produtos 
acabam por ser de pouca utilidade para a mudança do sistema e a evolução das 
práticas profissionais. A segunda é que a investigação se tem debruçado sobre 
questões eventualmente importantes mas não conseguiu divulgar 
adequadamente os seus resultados junto dos diversos actores educativos. A 
terceira crítica, mais recente, é que a investigação, mesmo quando envolve 
questões importantes e faz bastante trabalho de divulgação, nem sempre 
adopta uma abordagem que lhe permita chegar a resultados pertinentes para os 
que actuam no terreno. Algumas destas críticas têm a sua razão de ser - pelo 
menos em relação a alguns estudos - e merecem a nossa atenção. Devemos 
interrogarmo-nos sobre a importância dos problemas que investigamos, o 
modo como os resultados são dados a conhecer e se a metodologia de trabalho 
usada favorece que se alcancem resultados interessantes e úteis para os 
profissionais. 

Comecemos então pela importância dos problemas. Como se ensina nas 
disciplinas de investigação educacional, definir bons problemas para estudar é 
um passo crucial em qualquer investigação. Avaliar o que são os campos de 
problemas críticos numa dada área constitui uma tarefa ainda mais complexa 
para qualquer programa de investigação. O que torna um problema mais ou 
menos importante depende de muitos factores, entre os quais se incluem 
apreciações subjectivas de ordem social, política, estética, etc. Trata-se de uma 
questão  de nível “meta”, que depende de aspectos como a experiência, a 
cultura, a largueza de vistas e a personalidade de cada investigador ou equipa 
de investigação e onde se evidencia a maturidade do campo científico 
respectivo. 

É bom notar que os problemas importantes na didáctica da matemática 
não são apenas os que se relacionam directamente com a prática profissional e a 
actividade educativa. Há outros problemas, que se colocam em domínios que 
servem de sustentação às áreas mais próximas da prática e que são igualmente 
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essenciais à consistência e ao progresso da didáctica da matemática como 
campo científico. A autonomia relativa dos problemas da educação matemática 
em relação aos problemas da educação em geral constitui, igualmente, um 
aspecto problemático. Na verdade, é muito difícil destrinçar em que medida os 
problemas com que se defronta a educação matemática resultam 
especificamente da matemática ou são resultado de problemas mais gerais da 
educação. 

A questão do que são os grandes problemas do nosso campo merece 
ocasionalmente a atenção da comunidade dos investigadores. Por vezes, a 
questão das prioridades de investigação é um tema saliente num congresso4, 
num livro5, ou num número especial de uma revista6. No entanto, de um modo 
geral, esta questão não tem a visibilidade e o destaque que merece. A 
importância dos grandes problemas da didáctica da matemática deveria estar 
claramente estabelecida dentro desta comunidade de investigação (mesmo que 
subsistam opiniões controversas e divergentes) e deveríamos ser capazes de a 
explicar para fora do nosso campo, pelo menos a todos aqueles que se 
interessam de algum modo pela investigação nesta área. 

Ser capaz de distinguir o que é mais importante do que é menos 
importante é uma prova de maturidade de um campo científico. No entanto, é 
preciso considerar essa definição permanentemente em aberto, susceptível de 
debate e reformulação, evitando dogmatismos e formulações fechadas, com os 
quais essa definição pode acabar por se voltar contra o progresso científico. 

Consideremos a segunda crítica, de acordo com a qual a investigação 
muitas vezes existe e é potencialmente importante mas acaba por ser pouco 
divulgada. Na verdade, uma boa parte da investigação é efectuada no contexto 
de provas académicas e fica nas prateleiras da biblioteca da instituição onde é 
defendida, de pouco servindo para além do enriquecimento que proporciona 
ao autor e aos membros do júri. Alguns projectos realizam trabalhos notáveis 
mas depois não encontram formas de divulgar os seus resultados e ideias nos 
diversos sectores para os quais eles poderiam ter interesse, ou divulgam-nos de 
um modo que tornam essa ideias e resultados pouco compreensíveis. Claro que 
também há exemplos do contrário, mas a verdade é que os investigadores têm-
se preocupado mais em falar uns para os outros do que em falar para fora do 
campo. Trata-se de tendências naturais em qualquer comunidade de prática, 
que se compreendem ainda melhor pela juventude do nosso domínio. Mas não 
há dúvida que existe aqui um problema sério, ao qual deve ser dada atenção. É 
necessário desenvolver formas de comunicar de modo eficaz as mensagens 
produzidas pela investigação. A didáctica da matemática deveria prestar mais 
atenção aos produtos a obter e ao seu uso por diversos tipos de público. Para 
além dos relatórios, teses e artigos científicos, deveria ser também valorizada a 
elaboração de bons artigos de divulgação, de materiais multimedia e de páginas 
WWW.  
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A terceira crítica é, talvez, a mais fundamental pois envolve a própria 
abordagem metodológica. Existem questões, eventualmente de importância 
decisiva para o progresso da nossa compreensão dos problemas, que não 
podem ser enfrentadas com êxito por educadores matemáticos, mesmo quando 
apoiados por especialistas de outros domínios como a psicologia e a sociologia. 
São as questões que envolvem mudanças no sistema e que requerem a 
participação activa dos respectivos actores (professores, se se trata de uma 
questão micro da sala de aula, responsáveis educativos, se se trata de uma 
questão macro que envolve todos os níveis da instituição). É aqui que surge, 
com toda a premência a questão da colaboração envolvendo investigadores e 
profissionais de diversos domínios e que se consubstancia em diferentes 
abordagens que vão desde a investigação-acção clássica à realização de 
projectos de inovação, de formação e de resolução de problemas educativos. 

Por outras palavras, há questões que só podem ser estudadas de modo 
adequado envolvendo nesse estudo os próprios actores habituais dessa situação 
de prática. A colaboração entre investigadores e professores será 
particularmente promissora quando se for capaz de reconhecer e respeitar a 
especificidade de cada um. Deste modo, o diálogo a estabelecer não visa 
necessariamente o consenso mas sim o aprofundamento das ideias 
(Christiansen, 1999). Isto levanta novos problemas para os quais é preciso 
encontrar respostas adequadas. Nos projectos colaborativos, qual o papel dos 
diversos intervenientes? Como tirar partido da diversidade de competências? 
Como gerir equipas diversificadas, em que os interesses e as competências no 
que se refere à investigação são muito diversos? Como se pode garantir que os 
interesses e as preocupações de uns não acabam subordinadas à agenda dos 
outros? A realização de investigação colaborativa, envolvendo professores e 
investigadores tem vindo a assumir grande evidência. Trata-se de uma forma 
muito importante de tornar a investigação localmente relevante. É, sem dúvida, 
uma boa resposta às criticas relativas à insuficiente relevância da investigação, 
mas que, como seria de esperar, levanta novos e difíceis problemas 
metodológicos. 

Penso, no entanto, que é necessário irmos mais longe. 
A questão da relevância, envolve mais do que a capacidade de discernir 

quais são os problemas fundamentais, de fazer uma boa divulgação dos 
resultados dos estudos e de constituir equipas colaborativas para estudar os 
problemas sentidos pelos profissionais no terreno. Se estamos interessados em 
produzir investigação de facto relevante para um certo grupo profissional, isso 
deve ser tomado como parte do problema que se quer estudar. Ou seja, é 
preciso equacionar, logo à partida, os diferentes modos como se antevê que a 
investigação pode conduzir a resultados importantes para este ou aquele 
público, tendo isso em atenção na concepção do estudo. Tal como a questão da 
qualidade, a questão da relevância não é um mero aspecto marginal à 
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investigação. Longe de constituir um acessório, ela diz respeito à sua essência. 
Começa-se a construir deste o primeiro momento em que se inicia a 
investigação ou dificilmente se chega a obter. 
 
 

A concluir 
 
 

A prática de ensino depende de muitos factores. Depende do professor, 
mas também depende dos currículos, da organização da escola, dos recursos 
existentes (em particular dos manuais escolares e do software educacional). A 
investigação em educação matemática poderá ser relevante para a melhoria 
desta prática se contribuir para o esclarecimento de problemas que se colocam 
em cada um destes domínios. Ela será mais ou menos relevante conforme a 
importância dos problemas que equaciona e o valor dos contributos que 
proporciona. 

A didáctica da matemática não é um campo científico “puro”, mas um 
campo misto, onde se entrecruzam as lógicas profissionais e de investigação. 
Não nos esqueçamos, também, que a maior parte dos seus membros são 
também professores e formam professores. Não faz sentido que existam 
barreiras artificiais entre os “académicos” e os “práticos”. 
 A investigação, ou pelo menos certos aspectos da actividade 
investigativa, tem vindo a tornar-se também uma componente da identidade 
profissional dos professores. Estes devem ser motivados para identificar 
problemas e devem ter uma noção de como os abordar no quadro de um 
processo investigativo. Problemas locais, ao nível da escola, devem poder ser 
equacionados e resolvidos por professores e grupos de professores. Esta 
identificação dos professores com a realização de investigação contribui para a 
resolução de problemas locais e contribui para tornar os professores mais 
sensíveis ao que se faz na investigação em geral. 
 Outras medidas podem ajudar a tornar a investigação em didáctica da 
matemática mais relevante. Uma delas seria valorizar a presença da 
investigação na formação inicial de professores, habituando, desde o início, os 
candidatos a professores ao convívio com a investigação. Uma das formas de o 
fazer é aumentar o número de textos acessíveis, destinados a este público, com 
referência a trabalhos de investigação. Outra, provavelmente mais importante, 
seria incrementar a participação do jovem professor na própria prática da 
investigação, fazendo disso um dos eixos principais do seu processo de 
formação. Os novos professores devem poder entrar na carreira profissional 
atentos aos contributos que podem esperar da investigação e críticos em que 
relação ao que se lhes apresenta como investigação. 
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 Como campo de trabalho directamente associado a um domínio de 
problemas sociais, o valor da didáctica da matemática não está certamente na 
qualidade estética dos seus resultados ou no brilhantismo das suas teorias. Terá 
de estar, sobretudo, no modo como souber ir cada vez mais de encontro aos 
problemas da prática profissional e da transformação do sistema educativo. Daí 
que a questão da relevância deva assumir uma preocupação de primeira linha 
para a nossa comunidade. 
 Os investigadores da didáctica da matemática têm estado sobretudo 
preocupados em assegurar a credibilidade do seu trabalho, em primeiro lugar 
junto dos restantes campos científicos - em particular junto dos matemáticos, 
mas também junto de outros campos das ciências de educação. A sua 
preocupação principal tem sido a constituição e a identidade do seu domínio 
científico (Sierpinska e Kilpatrick, 1999). As preocupações com a utilização do 
conhecimento produzido têm sido, de um modo geral, bastante 
secundarizadas. É altura de modificar esta atitude e passar a dar a este 
problema a devidaatenção. 
 

Notas 
 
1 Utilizo o termo “didáctica da matemática” para designar o campo de estudos que procura 
tratar, com base em paradigmas de investigação (empírica ou teórica) os problemas do ensino e 
aprendizagem da matemática. 

2 O termo “didáctica da matemática” nem sequer se usava muito nessa altura, sendo mais 
frequente falar-se no “ensino da matemática”. 

3 A Secção de Educação Matemática da Sociedade Portuguesa de Ciências de Educação é 
justamente a entidade que enquadra a organização desta Escola de Verão. 

4 Por exemplo, a conferência de Hans Freudenthal (1983) no ICME de Berkeley e a de Jeremy 
Kilpatrick (1985) no ICME de Adelaide. 

5 Como o artigo de Bob Davis (1992). 

6 Por exemplo, dois números especiais que a revista For The Learning of Mathematics dedicou há 
alguns anos a testemunhos de investigadores sobre os grandes problemas do nosso campo, ou o 
número especial dos 25 anos do Journal for Research in Mathematics Education. 
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3 A Secção de Educação Matemática da Sociedade Portuguesa de Ciências de Educação é 
justamente a entidade que enquadra a organização desta Escola de Verão. 
4 Por exemplo, a conferência de Hans Fredenthal (1983) no ICME de Berkeley e a de Jeremy 
Kilpatrick (1985) no ICME de Adelaide. 
5 Como o artigo de Bob Davis (1992). 
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alguns anos a testemunhos de investigadores sobre os grandes problemas do nosso campo, ou o 
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