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Prefácio 
 
 
 Desde há muitos anos que não se realizava em Portugal um encontro inteiramente dedicado 
às questões da formação dos professores. Este assunto foi  retomado no IV Encontro de 
Investigação em Educação Matemática realizado no Luso em Abril de 1995, justamente 
subordinado ao tema "Desenvolvimento Profissional de Professores de Matemática: Que 
Formação? Que Formadores?". Este livro contém diversos textos relativos às conferências 
plenárias e comunicações apresentadas. 
 A formação e o desenvolvimento profissional de professores de Matemática constitui uma 
temática extremamente vasta. Neste encontro procurou dar-se especial atenção a três aspectos: 
 

 1) Conteúdos científicos, pedagógicos e prática pedagógica; qual relação entre estas 
componentes na formação inicial de professores de Matemática?   
 2) Concepções dos professores, dos futuros professores de Matemática e dos 
formadores em relação à Matemática e ao ensino da Matemática; 
 3) Formação contínua, na perspectiva do desenvolvimento profissional: que 
modelos e que estratégias utilizar? 
 

 A formação, as concepções, o conhecimento e o desenvolvimento profissional dos 
professores constituem presentemente motivo de atenção de diversas equipas de trabalho em 
educação matemática no nosso país. Há um número significativo de teses de mestrado e de 
doutoramento em curso ou recentemente concluídas neste domínio. Este encontro tinha também 
por objectivo estabelecer um confronto entre a experiência portuguesa e o trabalho que se 
desenvolve noutros países europeus. 
 A conferência de Peter Gates, da Universidade de Nottingham, debruça-se sobre a formação 
inicial de professores, referindo a natureza dos conhecimentos que os candidatos a professores 
deverão desenvolver na sua formação, de modo a tornarem-se “bons” professores. Levantando a 
questão das metodologias na de aprendizagem na formação inicial, isto é do modo como os 
futuros professores aprendem e da relação desses métodos com a sua futura prática, este autor 
refere a importância das experiências de sala de aula enquanto alunos, das ideias que foram 
construindo acerca da Matemática e da aprendizagem da Matemática. Ele discute diferentes tipos 
de conhecimento dos professores e desenvolve a questão da dificuldade em transferir o que se 
aprende na formação para a prática, na realidade da sala de aula. 
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 Também relacionados com a formação inicial de professores, os trabalhos de António Filipe 
de Azevedo, da ESE de Beja e de Lurdes Serrazina e Cristina Loureiro, da ESE de Lisboa, 
referem programas e experiências realizadas em Escolas Superiores de Educação no âmbito da 
prática pedagógica e da relação teoria e prática. Destas comunicações torna-se bem patente a 
necessidade de revisão do regime jurídico da formação de professores do 2º ciclo, ao mesmo 
tempo que se evidencia como os jovens candidatos a professores reagem de maneiras muito 
diversas ao que lhes é proporcionado pelos seus programas de formação inicial. 
 A conferência de Salvador Llinares, da Universidade de Sevilha, caracteriza diferentes 
aspectos do conhecimento e das crenças dos professores de Matemática em domínios específicos, 
como a noção de função, defendendo que casos concretos podem ajudar a melhorar a nossa 
compreensão do que se passa nas aulas de Matemática e dos processos de desenvolvimento 
profissional dos professores. Apresenta um projecto desenvolvido nos últimos anos na sua 
universidade, “Conhecimento de conteúdo pedagógico do professor: o conceito de função e 
sistemas de representação”. O autor defende que o conhecimento do professor de Matemática é 
um conhecimento contextualizado, havendo assim necessidade de fazer uma análise das suas 
componentes. Considera que  a “forma” como a Matemática é comunicada aos alunos através das 
tarefas que o professor escolhe, as características da interacção didáctica na aula e os aspectos que 
avalia é um elemento determinante no processo de ensino-aprendizagem. Salvador Llinares 
defende ainda a importância da reflexão sobre a metodologia usada na investigação em educação 
matemática, no caso dos estudos relacionados com o desenvolvimento profissional dos 
professores. A complexidade do assunto e a natureza contextualizada da construção do 
conhecimento profissional dos professores, leva-o a  afirmar a necessidade da investigação criar 
novos métodos e novas abordagens metodológicas que permitam iluminar melhor esta noção. 
 Outras contribuições para a discussão das concepções e práticas dos professores de 
Matemática são dadas pelos trabalhos de diversos autores portugueses. Fátima Guimarães, da 
Escola Preparatória de Santo António dos Cavaleiros apresenta, contrasta e sintetiza diversos 
modelos teóricos relativos ao conhecimento profissional do professor. Manuel Saraiva, da 
Universidade da Beira Interior, descreve uma aula do ensino secundário, analisando os saberes 
profissionais implicados na sua realização e o alcance da reflexão retrospectiva. José Luís 
Menezes, da ESE de Viseu discute aspectos da comunicação na aula de Matemática, centrando-se 
nas perguntas realizadas pelos professores. E Luciano Veiga, de ESE de Faro, apresenta as 
concepções e práticas de um professor do 1º ciclo, tendo por quadro de referência as orientações 
curriculares do programa deste nível de ensino. Estes trabalhos evidenciam a importância de se 
estudar o conhecimento profissional do professor como conhecimento na acção, em estreita 
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ligação com a prática pedagógica, numa perspectiva que procura integrar as orientações da 
didáctica com as preocupações com o desenvolvimento profissional. 
 Relativamente ao terceiro tema, Konraid Krainer, da Universidade de Klagenfurt, descreve 
um curso de formação contínua, onde se procura favorecer a autonomia e a livre iniciativa dos 
professores envolvidos. Encarar a formação como um consumo de conhecimento ou como uma 
construção de conhecimento pode ser a linha de demarcação que diferencia os grandes 
paradigmas da formação nos professores. Mudar de um estado para o outro não é fácil e tem que 
ser vivido directamente na sala de aula. Konrad Krainer afirma ainda que isto é importante não só 
ao nível individual, mas também ao nível dos grupos, visto que eles poderão ser agentes de 
mudança de outros professores. 
 A formação contínua de professores de Matemática é também abordada por diversos 
autores portugueses. Isabel Rocha, da ESE de Leiria, apresenta os resultados de um programa de 
formação com professoras do 1º ciclo, mostrando como elas podem desenvolver uma assinalável 
sensibilidade para diversas orientações curriculares, muito em especial a importância da 
comunicação na aula de Matemática. Ana Vila Verde, da ESE de Viana do Castelo apresenta os 
resultados de um programa de formação na linguagem LOGO. João Pedro da Ponte, da 
Universidade de Lisboa, estabelecendo um contraste entre as perspectivas da formação e do 
desenvolvimento profissional e valorizando o conceito de identidade profissional, analisa as 
perspectivas nestes domínios de duas professoras de Matemática do ensino secundário. 
 Finalmente, num outro registo, João Filipe Matos da Universidade de Lisboa, apresenta um 
trabalho de análise comparativa dos aspectos metodológicos de três teses de mestrado feitas em 
Portugal, discutindo muito em especial o modo como se situam relativamente a uma perspectiva 
declaradamente etnográfica. 
 Este encontro mostra que as questões relativas aos professores de matemática constituem 
uma área de trabalho fundamental em que começam a surgir entre nós resultados interessantes ao 
nível da investigação. Para trás ficam os discursos marcadamente normativos, a dizer o que os 
professores “devem” ou “não devem” fazer, centrando-se agora as atenções nos problemas da 
construção do seu conhecimento profissional e na complexidade dos processos e factores que 
intervêm no seu desenvolvimento profissional. 
 A formação inicial começa a ser objecto de atenção, valorizando-se cada vez mais o papel 
da formação prática nesta fase do percurso de aprendizagem dos candidatos a professores. Várias 
soluções podem ser ensaiadas para articular os conteúdos científicos e pedagógicos e a prática 
pedagógica, dependendo do nível de ensino e da própria identidade da instituição de formação, 
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tornando-se evidente que nenhuma destas componentes pode só por si abafar o papel das 
restantes. 
 Está fora de questão que as concepções dos professores, dos futuros professores de 
Matemática e dos formadores em relação à Matemática e ao ensino da Matemática desempenham 
um papel fundamental na sua actividade profissional. Neste encontro começou, porém, a delinear-
se a perspectiva de que não é possível estudar aprofundadamente estas questões fora de um 
quadro mais global de caracterização do conhecimento profissional e duma referência constante à 
prática pedagógica. 
 No que respeita a modelos e estratégias de formação contínua, o contraste neste encontro 
fez-se mais no terreno dos implícitos do que das propostas concretas. No entanto, emergiu a ideia 
de que o protagonista fundamental do processo de formação terá de ser o próprio professor, 
cabendo aos formadores e aos dispositivos de formação um papel de elemento estimulador e 
facilitador.  
 No confronto entre os trabalhos dos autores portugueses e o dos conferencistas 
internacionais detectam-se numerosos pontos comuns: a valorização das orientações actuais da 
didáctica, a visão multifacetada e abrangente do conhecimento profissional, a importância do 
protagonismo do professor no seu processo de formação, a preocupação com novas abordagens 
metodológicas. Só é pena que os debates que se realizaram no fim de cada dia, levantando novas 
questões e procurando sistematizar as principais implicações e linhas de trabalho a prosseguir, 
não possam aparecem, infelizmente, em toda a sua riqueza. 
 De qualquer modo este volume mostra à evidência que a investigação realizada entre nós 
conseguiu identificar conceitos-chave e produzir um quadro teórico e metodológico de trabalho 
que lhe permitiu progressos muito significativos neste difícil domínio do conhecimento e 
desenvolvimento profissional dos professores, tão essencial para o progresso da educação 
matemática no nosso país. 
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Background 
 
 I want to talk today about the nature of the knowledge which teachers need to develop in order 
to become effective teachers. This is a very relevant area today because of the pressures placed upon 
teachers' educators across Europe and beyond to change and be more accountable to our political 
masters. These changes however are not uniform across the continent. In England we have a 
Government that wishes to remove all involvement of Higher Education from the preparation of 
teachers. Rather it wants teachers trained by teachers in schools with no critical nor reflective base. 
They see education as having had a 'golden age' I n the 1940's and 1950's, before liberals introduced 
'progressive educational theories' in the 60's. In France things appear to be different, with more 
involvement of Higher Education Institutions being introduced. 
 There are many of us who wish that the Conservative Government's 'nightmare' of 'progressive 
teachers' using 'child-centered methods', with children in small groups discussing challenging 
mathematical questions, did actually represent the reality in the classrooms of the United Kingdom. 
Sadly it is not the case.  
 In spite of many years of innovation, much of the mathematics teaching in England is didactic, 
portraying mathematics as a collection of skills and techniques for performing calculations. In 1982 
a government report declared that in many mathematics lessons, mathematics was portrayed as 
mindless manipulation of symbols. Pupils collect like terms and remove brackets without any notion 
of why they are doing it or how it might help them. (Cockcroft Report, 1982) Consistently 
Government inspectors have said that mathematics teachers fail to challenge their pupils, and 
depend too much on textbooks. 
 Thirteen years on and this is still the case. This though poses some real questions for those of 
us involved in the initial preparation of mathematics teachers: 

• What effect are we having - if any - on the teaching profession? 
• What are the constraints working against change in the teaching of mathematics? 
• What are effective ways of working with new teachers? 
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 One area which I believe will give us some insight into some of these questions is that of the 
nature of teachers’ knowledge - in particular what are some of the issues in working with novices to 
the profession of mathematics teaching? 
 One of the problems of initial teacher education is "introducing a novice teacher to thinking 
about and acting in classroom situations in ways which are often very different from those 
exemplified by her previous classroom experiences" (Erickson and MacKinnon, 1991, p. l5).  
 No one comes to initial teacher education course devoid of ideas about how to teach. Indeed 
one of the (perhaps sad) facts of life for teacher educators is that pre-service novice teachers bring 
with them a set of ideas about teaching, learning and the nature of mathematics itself. Such ideas 
are likely to be deeply rooted in the novice teachers own educational background and are quite rigid 
(Ernest, 1989a-d). Furthermore such views are difficult to overcome in initial teacher education 
courses (Ball, 1988; Tabacknick et al. 1979; Tabachnick and Zeichner, 1984; Zeichner et al. 1987; 
Thompson, 1885). 
 Furthermore in recent years we have come to appreciate the significance of the novice teacher's 
own life history - their personal development, emotional development, hopes and aspirations, self 
image etc. For this reason many researchers are spending more time working with teachers 
developing narrative enquiries. I will come back to this later. 
 A number of recent studies have looked at attempts to influence various aspects of novice 
teacher’s professional knowledge (Wilcox et al.... D'Ambrosio et al. 1992). But whilst these offer some 
evidence of changing the way novice teachers think about mathematics (Wilcox, 1991) and pupil 
learning (D'Ambrosio, 1992) the effect which such attempts have upon subsequent classroom 
practice is less well documented. 
 "Changing teachers' knowledge and understanding does not necessarily result in changes in 
their practices" (Calderhead, 1991, p. 533). In particular whilst we now much about the constraints 
on the development of student teachers of mathematics, we know little about those factors and 
experiences which contribute to or stimulate growth in their knowledge and beliefs about teaching 
(Shulman, 1985). This though - as Calderhead (1991) points out is, only (at most) half the picture. 
We need to consider how changes in classroom practice comes about, about the experiences and the 
contexts which might stimulate change (Calderhead, 1991, p. 534). Shulman (1985) called for more 
documented evidence of the process of learning to teach mathematics. 
 
Practical action 
 
 One of the problems facing us here is how to facilitate change and professional growth in the 
novice teacher; the novice teacher has the problem of making sense of the various elements and 
experiences which they are exposed to during their course of preparation. It is widely anticipated that 
novice teachers learn much from their classroom experiences. Indeed it is not uncommon for novice 
teachers to feel that their periods in schools are the most valuable for them in their development as 
teachers. Learning from our own experience is a seductively appealing phrase. However if learning is 
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about changing one's belief and behavior, it seems to me that one thing we do not learn from our 
experience is how little we learn from our experience! 
 One may have the experience, but miss the meaning. I would claim it is so with novice 
teachers. Paradoxically, the sense they can make of their experiences is limited by their lack of 
experiences. It is also restricted by their lack of alternatives or a lack of critical perception of what is 
going on in their classroom. Let me give you an example. 
 
Rick and "hands up" 
 
 Rick was a novice student of mine. He was not a weak student and espoused views about 
children's learning which saw them as needing to explore and investigate in order to learn 
mathematics. I visited him in school to see a lesson in which he was teaching ll-year olds how to 
make 2-dimensional cross sections of 3 dimensional shapes. After the lesson Rick and I talked about 
the lesson. 

 
Rick: Going over that last lesson, I mumbled. I didn't want to wait for answers. I wanted to get on. I 

asked direct questions too much. 
 
Peter: So zvhy do you think you did that? 
 
Rick: I wasn't willing to wait. I was nerve. I asked class questions and didn't give them time to 

think. I suppose because you were in there. 
 
Peter: That is interesting. Is that what you think I want to see? 
 
Rick No you want to see me being more open I think. 
 
Peter: What about that moment when you asked what the net of a cylinder would be? You asked 

them to put their hands up and then you asked William. I wrote in my notes "only some pupils 
put their hands up and you give them about half a second before you ask William to come up to 
the board and draw it". Why did you ask them to put their hands up? 

 
Rick: It stops them shouting out. 
 
Peter: OK so why did you ask the question in the first place? 
 
Rick: So we would find out what it was. 

 
 At this point it seems to me that Rick had had the experience - a very common one in UK 
classroom I conjecture - of asking a question and only getting a few offers of the answer, waiting a 
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very short time before picking on one pupil to give the answer. He had not questioned this strategy 
nor considered what it might mean. My belief is that he had missed the meaning of this episode so I 
felt it important to explore this with Richard to try to offer him the chance to make some meaning of 
it. 

 
Peter: But why did you ask them rather than tell them what the net looked like? 
 
Rick: I prefer it to come from them? 
 
Peter: Who ? 
 
Rick: The class. 
 
Peter: But who? 
 
Rick: The whole class. But even getting it from 1 person is better than me telling. And I get to know 

the level of the class. 
 
 We continued with me challenging some of Rick's assertions. In particular I wanted him to 
question his view that it was better and that he was judging "the level of the class". Richard turned 
the questioning round to me at one point and asked; "So what would you have done then?" 
 I said that it was difficult to say what I would have done as it depended on many things, but 
one suggestion was to give each pupil a piece of paper and ask then to make the net of a cylinder 
from it. I asked him whether this might be better that his "question-hands up-answer" approaches: 
 

Rick: Yes. If I tell them something, half of them won't be listening. If they make it, they will come 
up with the questions for themselves. 

They need to know what the net is in order to make it, so they will learn it. If I tell them - or I 
suppose if someone else does - with no need they won't learn it as well. The one's that didn't 
know in the first place wouldn't be any better off. 

 
Peter: So why do you think you did it? 
 
Rick: I just hadn't thought it through well enough. It was just a theory. It's a general theory. It's not 

actually using it in the classroom. 
 
 So what can we conclude from this. Richard seems to be able to espouse a theory about the 
learning of mathematics which requires pupils to be active. 
 Indeed the major activity of the lesson was to find out what different cross sections the pupils 
could get when they sliced through a cylinder, then a cube. 
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 As an activity it gives me the impression of being an engaging and challenging mathematical 
activity. However at the earlier point in the lesson it seemed that Rick was not applying the same 
framework. He seems not to have recognized that he was at a decision point and might have acted 
differently. It may be he saw it as 'just' a question and answer session rather than a significant part 
of the lesson. 
 So what was driving Rick at this point? There are important questions here about the state of 
his knowledge. I believe that although Rick had an espoused set of beliefs about mathematics 
teaching and learning, but a very strong image of his own mathematics lessons when he was a pupil 
and from other teachers he had seen asking whole class teaching. These images acted as a 
restriction on the opportunities available in his classroom. He had just not questioned this approach. 
However when questioned and challenged about it, he could analyze the weakness of the route he 
took without a lot of difficulty and could see advantages in alternatives which better fitted his 'theory' 
of active learning of mathematics. 
 Perhaps Rick did have an 'image' of teaching but what was lacking was an image which more 
closely matched his 'theory' for teaching and learning. He may not have known what it looked like for 
pupils to be engaged in mathematical thinking and activity. He found a good activity and assumed 
that would ensure learning took place. 
 What we see here I shall call a 'latent contradiction' between Rick's practice and his espoused 
views on pupil learning of mathematics. Exposing this contradiction to Rick was behind my probing 
and questioning and is perhaps an illustration of Ernst von Glasersfeld's claim: 
 

 A thinking subject has no reason to change his or her way of thinking as long as there is no 
awareness of failure. (Von Glasersfeld, 1991, p. xiii). 

 
 However there remains the question of whether an awareness of the contradiction and a 
suggestion of an alternative is sufficient to bring about a change in Rick's thinking and planning, 
and a change in his behavior in the classroom. Whilst he was able to deconstruct the episode 
subsequent to the lesson, during his planning and during the lesson itself he "just didn't think of it." 
The measure of my success would be - would he 'think of it' in future? 
 
Framework of teaching 
 
 What was my framework though for coming up with this task? I do not want to claim it to be a 
wonderful new idea. On the contrary. It is an ordinary idea from off the top of my head. And this is 
my point here. As an experienced teacher - as with all of you - I can have these sort of ideas all the 
time, and it in not special. So where then did it come from? I want to try to find the frameworks 
which contributed to this for me. 
 
First—I want pupils to be active. I do not believe that listening is a particularly effective way of 
learning. To achieve this I wanted them to actually make a cylinder. 
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Secondly—I want pupils to experience a challenge. That is to sense potential failure. I wanted to give 
them a little information as possible such that they could still complete the task. 
 
Thirdly—I want pupils to experience discussion, debate and dialogue with others. Here I wanted 
them to work in groups. 
 
Fourthly—I want pupils to feel they are learning and growing and that they have the power to do this 
for themselves. Here I wanted them to have a finished object without me having to tell them every 
little step they need to take. 
 
 These all seem fairly simple classroom techniques, but what does each of these represent. I 
want to say these first represent a view of learning as constructivist; secondly, as social 
constructivist, thirdly a view the education is "about" empowerment of individuals. Lastly over all this 
is the view that mathematics is constructed by people in order to solve problems. 
 What I have then is a view on learning, my vision of the subject and educational aims. It is 
these drawing on my own experiences and life history which are constructing my image of myself as 
a teacher. From that, I 'construct' a classroom task. so I have this diagram. 
 
 

Image of the discipline

Beliefs about learning

Past experiences

Aims of school, of education

Beliefs about children

Self-image as a 
mathematics teacher Task

 
 
 
 These of course have been influenced by my past experience. The boxes are constantly being 
reorganized, adapted. What does the new teacher have in her boxes though? 
 Let me look at another example. 
 
Simon and triangles 
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 Simon is a novice teacher doing his practice in a school which espouses an active mathematics 
curriculum. He too espouses views somewhat similar to those I have espoused above. 
 I saw him teach a class of 11 year-olds the computation of the area of a triangle. He began very 
effectively, organizing the class and on the board he had stuck a rectangle made out of card, but cut 
along a diagonal. He demonstrated how the triangle was half of the rectangle by moving apart the 
pieces as in a puzzle and placing one on top of the other showing they were identical. Then, Simon 
gave out a sheet with several questions (see next page). 
 Now as his supervisor, I had a number of questions here. Before I talk about those I would like 
to invite each of you to write down your own questions about Simon's frameworks. If you were his 
supervisor, what would be your concerns, your agenda for him? 
 In discussions with Simon, I asked why he had done this to which he replied: 
 

 "I like pupils to be active and to find things out for themselves. Also I do not like to tell them too 
much". 

 
 All of which does sound similar to some of my frameworks above. But I would not have given 
pupils the same worksheet. You are all experienced teachers of mathematics. I wonder how each of 
you would have continued the lesson. 
 

Peter: My immediate thought was to have pupils cut out rectangles and demonstrate the principle 
you had demonstrated at the start. 

 
Simon: That is a good idea. I might do this in the future. 
 
Peter: But why didn't you do it this lesson 
 
Simon: I just didn't think of it! 

 
 Again Simon - like Rick "Just didn't think of it." I must say that in all my 8 years as a teacher 
educator, this phrase must be one of those I have heard the most frequently. Which brings me back 
to my earlier comments about the need to introduce novice teachers to new ways of thinking. That is 
for me the most important and challenging question: 
 How can I help novice teachers to think of things they might not otherwise think of? 
 This seems to be the fundamental question in teacher education. In order to answer it, I need 
to have my own theories and frameworks for the pedagogy involved in learning to teach mathematics. 
I guess I could tell him things to do, but I believe this has limited success.  
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 Rather, I need some image of what knowledge is important to teachers, and how this 
knowledge is connected and adapted. In particular, what influence does the novice teachers' 
experiences have on changing practice. I hope by the end of this talk, I may have have helped you to 
consider your own frameworks here. 
 Let me look first at how I might have looked at the task which Simon set for the pupils. I 
noticed on his worksheet that there are three types of questions - A: 1-4; B: 5-8 & 10; C: 9 & 11, but 
that Simon had only introduced the first (A) and assumed pupils would be able to work out the other 
cases. It seems to me though that there are some special cases (three) here through which I want 
pupils to construct a general case. This comes within my "Nature of Mathematics Frame" - 
specializing and generalizing is an explicit part of mathematics and one which I would want pupils to 
confront explicitly. For example, what is the same about some of the questions on the sheet? What is 
different about some of the questions? 
 For me a contradiction here is that whilst we as teacher educators can work with novice 
teachers on the nature of mathematics and the need to consider both mathematical processes and 
content, we may only be working on the novices espoused knowledge - in other words their articulate 
knowledge. 
 What the novice teacher lacks is an awareness of what these ideas may require the teacher to 
do in the classroom. 
 I want now to stand back from this and consider the nature of the knowledge and 
understanding of teaching. 
 Forms of knowledge In essence, the root of the problem might be seen as the relationship - of 
lack of relationship - between a novice teacher's espoused knowledge about teaching and learning, 
and their developing action as witnessed through their classroom practices - which I shall call 
practical knowledge. It is my view that we have for too long considered these two - espoused and 
practical - as too closely linked and interdependent. I do not want to argue that the two are 
independent, but they do for me represent different ways of knowing, which we as teacher educators 
need to acknowledge and examine. 
 
Situated cognition 
 
 This is perhaps an example of what some psychologists have recently been calling "situated 
cognition". In essence this is a claim that puts an importance on the location and context in which 
learning takes place and recognized the difficulty in transferring knowledge and cognition between 
different contexts and location. For example, knowledge about teaching gained in lectures, etc cannot 
easily be transferred to the classroom. We may go further, that practical knowledge about teaching in 
one class may not be easily transferred to another. Perhaps too, knowledge about mathematics may 
not be easily transferred from working on mathematics for oneself and working with pupils. 
 This perspective clearly poses difficulties for teacher educators. It seems to me that we have for 
too long ignored the difficulties which novice teachers face in this respect. In England it is not 
uncommon for school teachers to criticize the higher education tutors for "not understanding the real 
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world of the classroom". On the other hand those of us who work in higher education institutions 
may criticize teachers for not being up to date with methods for teaching etc. Such an approach is 
not helpful in my opinion, and I believe that we need to help novice teachers recognize the difference 
between these two contexts. Without theories, teachers cannot teach. Without critically examining 
theories in the light of practical situations we cannot teach effectively. As someone once said, there is 
nothing so practical as a good theory. 
 The philosopher Gilbert Ryle exemplified the difference for him in forms of knowledge, which he 
saw as a distinction between 'knowing that' and 'knowing how' as two distinct form of knowledge 
(Ryle 1949, 1971), and Polanyi developed the notion of 'articulate' and tacit' knowledge (Polanyi, 
1958). Both of these notions would seem to me to be useful ideas in thinking about the professional 
knowledge of novice teachers. This difference has been addressed also by Donald Schon when he 
talks of a professional "reflecting on action" and "reflecting in action". 
 
Articulate and Tacit knowledge 
 
 I believe this to be a very useful road to pursue, because it can help us to consider - or at least 
conceptualize how teachers think. The development of professional knowledge and the balance 
between "articulate" knowledge and "tacit" knowledge. Articulate knowledge is that which we can talk 
about. It tends to be based on logical assumptions and is available for scrutiny and discussion. Tacit 
knowledge is less available to us. It tends to be subconscious, yet drives much of our professional 
actions - simply because most of the time in the classroom we do not have time to think through 
logically our responses to situations. 
 Something amusing happened to me recently which helped me to recognize the importance of 
that knowledge. When working with novice teachers of mathematics, I usually suggest that in order 
to help pupils make sense of the lesson, and what they have been doing, a part of the lesson, some 
time at the end could be given over to asking pupils to describe what they had been doing, what they 
had learned, what had been new and where they think the ideas might go in future. They could do 
this in groups and present their thoughts to the class. 
 During last year I spent some weeks teaching in a school in order that I would not forget how 
to do it! Some of my students heard about this and four of them asked whether they could come in 
and observe me - for a change. Of course I couldn't say no! A few minutes before the end of the 
lesson I asked pupils to pack away and finish their work. Naturally, the students all wanted to know 
why I hadn't given pupil the opportunity to "make sense of what they had learned". My answer was 
something like this: 
 Well actually, I have never taught this class before. Their teacher went home at lunchtime 
unwell and I offered to take the class. He had said they were a difficult class to teach. He had been 
teaching them for two years already and built up a relationship with them. I didn't have this 
relationship. I sensed that it was a difficult class and that I was working very hard to keep them 
involved with the task. About forty minutes into the lesson, I was feeling that I did not want to take 
off the pressure once I had got the class working. 
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 It was the last lesson in the day and they were a class of pupil who had a low level of 
attainment in mathematics. I therefore decided as we got to the end that I did not feel a summary 
section would be beneficial. 
 This is an example of my own tacit knowledge. Much of it was implicit in my teaching, and I 
would claim that much of it depended on decisions made in the moment. Olson writes on this 
distinction: 
 Tacit knowledge we gain through experience. We learn about a new region by walking through 
it without maps. Our knowledge may never be articulate, yet we can find our way around. We may 
learn to perform many activities without articulation of them. Our knowing preceded our thinking 
about our knowing. Tacit knowledge preceded articulate knowledge. 
 I can agree with Olson here, but feel that the situation with novice teachers is somewhat 
different. They have articulate knowledge - espoused theories - as do Rick and Simon. But these are 
not formed from tacit knowledge, but from other sources. In fact we can make a claim that their 
articulate and tacit knowledge are in contradiction. 
 
Tacit knowledge of teachers 
 
 This tacit knowledge of teachers however can be a distinct barrier when experienced teachers 
work with novice teachers. Of course we want novice teachers to work with experienced teachers and 
to learn from them. 
 However, as much of the professional knowledge of teachers is tacit and embedded in their 
actions it becomes difficult for teachers to be explicit about their teaching, and therefore to make 
much of their practice available to the novice. In order for this to happen I believe we must enter a 
new phase in which the mentor and the novice must enter a partnership of mutual exploration of 
practice where the mentor accepts they have much to learn from the need to articulate the tacit 
dimension of their practice. 
 
Types of teacher knowledge 
 
 As well as forms of knowledge it is now widely accepted that there are different types of 
knowledge which teachers need to have in order to teach. 
 Some of these are: 

Knowledge of the subject 
Knowledge of the curriculum 
Knowledge about learning 
Knowledge about learners 
Knowledge about their pupils 
Knowledge about teaching strategies 
Knowledge about the education system 
Knowledge about examinations and assessment 
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. . . at least! 

 
We may group these in to general areas: 
 
Subject knowledge—Mathematical knowledge, facts, skills, techniques and understandings. Lee 
Shulman puts it as "teachers must not only be capable of defining for students the accepted truths 
in a (subject) but must also be able to explain why a particular proposition is deemed warranted, 
why it is worth knowing, and how it related to other propositions, both within the discipline and 
without." (Shulman, 1986). 
 
Pedagogical knowledge—This would include knowledge about how pupils learn, teaching styles and 
strategies 
 
Teaching (Practical) knowledge—This would include knowledge about how to organize the classroom, 
how to manage pupils, how to begin a classroom task and how to assess/how pupils are doing. 
 
Frameworks as organizing structures—I want to suggest that our frameworks are particularly 
powerful to us as teachers in offering and restricting opportunities in the classroom. The frameworks 
I have described above are not new way of thinking about teaching, but are a new way of thinking 
about organizing our thinking. I am coming to the view that we would help novice teachers if we 
could help them to recognize what a framework was and how it might help them to be more explicit 
with their own. Frameworks can however restrict our teaching by limiting the opportunities we see. I 
see this is a development of the following diagram. 
 
 

Task Frames of 
reference

Class and 
curriculum script

• Manage learning 
• Providing challenge 
• Awareness of students' needs

 
 
 
 Let me try to give an example with another topic. I observed another student of mine Debbie, 
give lesson on scale factors. She gave out two pages of questions intended to lead pupils to an 
understanding of positive and negative scale factors. I felt that this approach gave pupils little 
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responsibility for their work, neither did it allow them to experience exploration of mathematics. 
Again she asked what I would have done instead and I came up with this: 
 
 

 
Investigating scale factors 

 

1

2

3

1 2 3 4

a

a'

b

b'

c

c'

 
 
 

This diagram shows a triangle abc enlarged by a scale factor of 2 
to a triangle a’b’c’ 

 
Explore other scale factors 

 
 
 
 Now of course you will have your own opinions on this activity. The novice teachers I gave this 
to felt pupils would not know what to do and that they could not possibly begin without being told 
what "scale factor" meant. My response to them was that they were understanding the capabilities of 
pupils, and one of the objectives of the task was they find out what scale factor meant. I believe there 
is just enough information here to define scale factor. 
But what frameworks or what knowledge am I using here? 
 

l) How the curriculum is organized — That pupils will have looked at coordinates already 
 
2) How topics are best included — That by drawing on simple skills I can construct more 

complicated situations. 
 
3) What difficulties pupils will encounter — That pupils may have difficulties with negative 

coordinates and with negative and fractional scale factors. 
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4) The developmental capabilities of pupils — I know what pupils can achieve when challenged. 

That pupils are quite capable of discovering mathematics without being told. 
 
5) Common misconceptions — That pupils may believe that negative scale factors make things 

smaller because negative numbers are smaller. 
 
6) Metaphors, examples etc. — To transform the content into a learning activity I set a simple 

context using a triangle to make the task accessible, give a particular example of the 
"variable". 

 
 Now what each of these points show is that as an experienced teacher of mathematics, I can 
take some mathematical content (scale factor) and skills (exploring, specializing and generalizing) 
and transform these into a learning activity. This knowledge I have amassed over the years has been 
called by Lee Shulman Pedagogical content knowledge. This is the type of knowledge I have which 
allows me to transform content into pedagogy. In some ways it is not "knowing that" I have to teach 
certain things, but "knowing how" to do it. 
 For Shulman, pedagogical content knowledge goes beyond knowledge of subject matter to the 
dimension of subject matter for teaching. This includes the most useful forms of representation of 
these 
ideas, the most powerful analogies, illustrations, examples, explanations 
and demonstrations. In a word, the ways of representing and formulating the subject that make it 
compressible to others. Since there are no single most powerful forms of representation, the teacher 
must have at hand a veritable arsenal of alternative forms of representation some of which derive 
from research whereas other originate in the wisdom of practice. 
 Pedagogical content knowledge also includes an understanding of what makes the learning of 
specific topics easy or difficult: the conceptions and preconceptions that students of different ages 
and backgrounds bring with them to the learning of the most frequently taught topics and lessons." 
(Shulman, 1986) 
 
Exploring frames through narrative enquiry 
 
 So where does this leave us? It is clear that teaching itself is complex. it requires many 
decisions to be made quickly in a situation of uncertainty. It therefore requires that much of our 
professional knowledge becomes implicit. This implicit knowledge will consist of our knowledge of 
mathematics and of the nature of the discipline (SUBJECT KNOWLEDGE); 
 It requires too knowledge of teaching and learning (PEDAGOGICAL KNOWLEDGE); knowledge 
about how to work with pupils in the classroom (PRACTICAL KNOWLEDGE), and also knowledge 
about how to present the subject in the practical situation drawing on pedagogical theory 
(PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE). Our knowledge of 'how to teach' is constructed through 
other forms and types of knowledge into a transformational form of knowledge: 
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Subject matter knowledge 

 

 
Pedagogical knowledge 

 
Practical knowledge 

 

 
Subject matter pedagogical 

knowledge 
 

Teaching 
 
 
 I have suggested that the notion of frameworks can be useful in thinking about our teaching. 
Of course there may be contradictory elements in our frameworks depending on the distinctions 
between our "espoused knowledge" and our "practical knowledge". These elements can co-exist 
simply because they are derived from different forms of knowledge. The frameworks I am suggestion 
here will be a synthesis between the articulate and the tacit. An example of my frameworks will 
include: 
 

 
 
Mathematics 
 
Its nature as a thinking 
process 
 
Mathematical processes 
 
Open to all 

 
Epistemology 
 
Knowledge constructed by the 
student 
 
Knowledge constructed 
through discussion and 
negotiation 
 
Learning as a struggle 
between existing ideas and 
new experiences 
 

 
Political and social values 
 
Human and children’s rights 
 
Freedom 
 
Democracy 
 

 
Pedagogy 
 
Learning through discovery 
 
Responsibility in the student 
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 The question I posed initially is how we might work with novice teachers to help them discover 
and adapt their frameworks. If we recognize that there is a difference between forms of knowledge 
which novice teachers have access to, then perhaps it follows that we ought to consider ways in 
which we can help novice teachers bridge the gap. It will not be particularly effective if we offer 
material to novice teachers without recognizing the difficulties for them in adapting their existing 
ways of thinking. Our overarching goal is to teach the novice to think like a member of the teaching 
profession, so one way to help a bridge to be formed may be through presenting realistic classroom 
situations to novice teachers and "asking them to respond as if they were more mature and 
experienced members of the profession" (Shulman, 1992). In this way the situations - or "cases" as 
Shulman calls them - can be used as means to explore frameworks in a way which the novice would 
be unlikely to have the opportunity to explore in reality. 
 Such case studies recognize that each "case" is an example of a specific account or incident. 
However it is also true that no case or incident is really just an example of a single event, most can 
be used to extract more general examples - that is they become not merely case but a "case of 
something" (Shulman, 1992). Why might such activity be useful? Perhaps because it helps bridge the 
gap between the experience embedded in the classroom and the experiences disembodied from 
particular contexts. Such an approach is consistent I believe with recent interest in narrative forms 
of research and enquiry. Such methods allow teachers to find their own voice such that the accounts 
produced by the novice teacher about cases will be more personal and specific. We need no longer 
have as our main consideration whether what is being written is valid, but whether it feels right, 
whether it helps the novice to see clearer, and the final test whether it supports the novice teacher in 
exploring and changing their practice as a result of critical scrutiny and reconsideration of aims and 
values. 
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 Quando pensamos na formação inicial de professores 
podemos evidenciar algumas questões que ainda estão por 
responder "Qual é o conhecimento matemático adequado? Como 
deve ser a avaliação? Qual é a natureza da prática e o 
conhecimento matemático para os professores de matemática 
hoje?" (Simon, 1993). Tendo como referência este autor, que 
considera essencial a realização de investigação sobre os 
professores em formação realizamos este ano lectivo um 
pequeno estudo centrado na relação teoria/prática. O objectivo 
do estudo era encontrar ligações entre a forma como nós 
encaramos esta relação e os modos como os alunos a vivem e 
que consciência têm dela. Pretendíamos assim formalizar 
algumas ideias que o nosso contacto diário com os alunos já 
nos indiciava.   
 Este estudo tem por base um conjunto de dados obtidos a 
partir de um questionário a que responderam 14 alunos do 4º 
ano. O questionário foi entregue a todos e era anónimo visto 
que queríamos que houvesse total liberdade nas respostas. Os 
alunos tiveram uma semana para responder e alguns 
entregaram-no pessoalmente sem problemas de perda de 
anonimato. Pudemos notar que alguns inquéritos foram 
preenchidos com o máximo cuidado e outros foram respondidos 
a correr. Embora inicialmente tivessemos colocado a hipótese 
de entrevistar pessoalmente alguns alunos acabamos por 
desistir dela visto ainda este ano sermos professoras destes 
alunos e esse facto poder de alguma forma distorcer algumas 
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respostas. Contudo essa hipótese fica em aberto para estudos 
posteriores. 
 Como a nossa questão de estudo era a ligação 
teoria/prática centrámos as perguntas do questionário na 
prática que os alunos estavam a realizar. Este período de 
intervenção é o último que os alunos realizam e o questionário 
foi aplicado na penúltima semana dessa prática. 
 A estrutura e perguntas do questionário eram as 
seguintes: 
 

1. Que contributos deram as disciplinas teóricas para a tua experiência 
de intervenção deste ano? 
 
 — disciplinas específicas  da área da Matemática 
 — disciplinas com ligação directa com a prática 
 — disciplinas sem ligação directa com a prática 
 
2. Que contributos deram as intervenções que fizeste nos anos 
anteriores para a tua experiência de intervenção deste ano? 
 
 — intervenções no 1º ciclo 
 — intervenções no 2º ciclo 
 
3. O que achas que aprendeste na ESE ao longo destes quase 4 anos de 
trabalho? 
 
 — com interesse do ponto de vista teórico 
 — com aplicação na prática pedagógica 
 

4. Quais foram as vivências mais significativas que tiveste durante a 

tua formação na ESE? 
 
Como nós vemos a formação de professores de Matemática 
 
 O curso de formação de professores das ESEs designado 
por curso de Professores do Ensino Básico — Variante 
Ciências/Matemática confere o grau de licenciatura e dá 
habilitação profissional para leccionar duas disciplinas no 2º 
ciclo, Ciências e Matemática, bem como para leccionar o 1º 
ciclo como professor único. É por isso um curso com um 
currículo bastante pesado e diversificado que acarreta algumas 
dificuldades na sua organização. Este curso funciona desde 
1991/92 na ESE de Lisboa. 
 Como professoras da área da Matemática desta escola 
estamos ligadas à implementação deste curso desde o primeiro 
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ano e elaborámos os programas das disciplinas que 
leccionamos. Além de nós duas são mais três os professores na 
área de Matemática que intervêm na formação dos alunos deste 
curso. Pensamos que há uma unidade de princípios e métodos 
de trabalho entre todos estes professores, contudo a visão que 
vamos dar da forma como encaramos a formação destes 
professores é da nossa inteira responsabilidade e será 
necessariamente bastante sintetizada.  
 Na formação destes professores encaramos duas áreas 
fundamentais de formação: a Matemática e o desenvolvimento 
profissional.  
 Estas duas áreas estão sempres presentes em todas as 
nossas intervenções com os alunos, quer no trabalho das 
disciplinas teóricas quer no trabalho de acompanhamento das 
intervenções do 2º ciclo, embora naturalmente com gradações 
diferentes. Falamos apenas das intervenções do 2º ciclo porque 
são as únicas que são da responsabilidade dos professores da 
área da Matemática. As intervenções do 1º ciclo são 
acompanhadas por um especialista do 1º ciclo. A nossa única 
ligação com essa prática é através das disciplinas em que 
tratamos conteúdos matemáticos de aprendizagem específica 
nesse ciclo. 
 
A Matemática 
 
 O trabalho em todas as disciplinas da responsabilidade 
dos professores da área da Matemática é sempre feito numa 
base teórico/prática procurando integrar três linhas de 
conhecimento com pesos diferentes ao longo do curso: 
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Conhecimento 
Matemático

Conhecimento 
Aprendizagem 
da  Matemática

Conhecimento 
Ensino 
 da  Matemática

1º ano

2º ano

3º ano

4º ano

 
 
 Por conhecimento matemático entendemos o que Ball 
(1991, citado por Simon 1993), designa por "mathematical 
knowledge", isto é, conhecimento da matemática e 
conhecimento àcerca da matemática. O conhecimento da 
matemática integra o que podemos designar por saber os 
conceitos e processos matemáticos. O conhecimento àcerca da 
matemática integra a compreensão sobre a natureza da 
matemática. 
 No que respeita a conceitos e processos procuramos 
cobrir todos os que estão ligados aos conteúdos de 
aprendizagem tradicionais do 1º e 2º ciclo (Número, Operações, 
Algoritmos, Grandezas e Medidas, Geometria) e também os 
novos conteúdos (Estatística, Probabilidades, Funções, 
Topologia, Geometria, Resolução de problemas). 
 No que respeita ao conhecimento àcerca da matemática 
procuramos abranger a resolução de problemas, a natureza do 
conhecimento matemático, os diversos tipos de actividades e 
processos matemáticos, a utilização de materiais auxiliares 
tecnológicos ou não, as conexões matemáticas e a história da 
matemática. 
 Na base do nosso trabalho sobre o conhecimento da 
aprendizagem da matemática está a ideia de que os nossos 
alunos estabeleçam paralelos entre as formas como aprendem e 
aquelas como os seus alunos aprenderão. Assim assumirmos 
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uma metodologia de trabalho centrada nas teorias 
construtivistas de raiz social. 
 É nesta vertente do nosso trabalho que integramos a 
utilização de materiais manipuláveis e tecnológicos. Esta 
integração é sempre feita com base em actividades de nível 
adequado aos nossos alunos. Por exemplo, a utilização do 
geoplano para chegar ao Teorema de Pick ou a utilização da 
folha de cálculo para fazer simulações ou resolver problemas de 
probabilidades.  
 Esta metodologia é apoiada pelo leitura e discussão de 
textos sobre aprendizagem da matemática. Além disso, 
recorremos também à exploração de situações vividas, pelos 
próprios alunos ou pelos colegas de anos mais avançados, para 
aprofundar o conhecimento da aprendizagem da matemática. 
São base deste tipo de discussões, por exemplo, descrições de 
diversas formas de obter o resultado de uma operação 
recorrendo a algoritmos próprios diferentes do tradicional ou 
descrições de classificações de figuras feitas por alunos e 
diferentes das habituais. 
 Consideramos que a compreensão dos conceitos 
matemáticos, da natureza do conhecimento e de como se 
aprende matemática constitui a base necessária para pensar 
como se ensina matemática (Simon, 1994).  Assim o 
conhecimento do ensino da matemática é também 
trabalhado numa base construtivista partindo das experiências 
e reflexões dos nossos alunos. Esta tarefa é facilitada porque 
acumulamos o trabalho de professores das disciplinas teóricas 
e de tutores das práticas pedagógicas que os alunos realizam.  
 Paralelamente as estas opções de trabalho em termos de 
conhecimento procuramos desenvolver capacidades e atitudes 
nos futuros professores para que sintam segurança e invistam 
no seu domínio da matemática, gostem de resolver problemas e 
valorizem o papel cultural e científico da matemática. 
 A nossa intenção é fazê-los viver ao longo do curso uma 
experiência matemática que desafie as concepções 
desenvolvidas na sua experiência anterior como alunos do 
ensino básico e secundário. Procuramos fazê-lo de modo a 
enfatizar a importância do papel do professor como 
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impulsionador e catalisador das aprendizagens de cada um e 
não como possuidor, transmissor e avalizador de um 
conhecimento único. Assim procuramos também que como 
futuros professores construam o seu próprio modelo de ensino 
coerente com a perspectiva de ensino da matemática que 
defendemos. 
 Esta filosofia de trabalho percorre, como já foi dito, todas 
as disciplinas da matemática em que intervimos, sejam elas 
mais de carácter científico, como por exemplo Geometria, 
Análise ou Modelos Matemáticos, ou mais de carácter 
metodológico, como por exemplo Educação Matemática ou 
Metodolologia do Ensino da Matemática. 
 
O desenvolvimento profissonal 
 
 Subjacente à formação destes futuros professores está 
sempre presente a ideia do seu desenvolvimento profissional. 
Desde o primeiro contacto que temos com eles falamos-lhes 
como futuros professores. Para nós é muito importante a ideia 
de que o curso que escolheram confere exclusivamente uma 
habilitação para o ensino e que portanto a sua opção 
profissional está feita desde o primeiro dia. Esta ideia está 
presente também em outras disciplinas teóricas ou 
teórico/práticas que os alunos realizam. 
 Assim, os seus contactos com a realidade escolar 
começam logo no 1º ano em que fazem visitas às escolas e 
estudam a sua relação com o meio. No que respeita à 
intervenção na sala de aula ela começa logo no primeiro 
semestre do 2º ano com intervenção numa turma de 1º ciclo. A 
partir daqui todos os semestres os alunos têm um período 
intensivo de intervenção alternando 1º ciclo com 2º ciclo. No 4º 
ano só já têm intervenção no 2º ciclo.  
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Prática no  
1º Ciclo

Prática no  
2º Ciclo

1º ano

2º ano

3º ano

4º ano
 

 
 Como as intervenções vão alternando com as disciplinas 
teóricas é possível estabelecer fortes ligações entre o trabalho 
da prática pedagógica e o trabalho teórico. Estas ligações são 
feitas ao nível dos conteúdos matemáticos e das metodologias 
de trabalho.   
 Procuramos encarar todos os momentos de intervenção 
na base do desenvolvimento profissional  e à luz das ideias do 
professor reflexivo.  

  
"O conceito de professor como prático reflexivo reconhece a 

força da experiência que reside na prática dos bons 
professores. Da perspectiva do professor como indivíduo 
decorre que o processo de compreensão e enriquecimento 
do ensino de cada um deve começar pela reflexão da sua 
própria experiência e que, aquela espécie de sabedoria 
que decorre inteiramente da experiência de outros (mesmo 
que sejam outros professores) é na melhor das hipóteses 
empobrecedora e na pior ilusória. 

 A reflexão como slogan significa o reconhecimento de que 
o processo de aprender a ensinar continua por toda a 
carreira do professor, o reconhecimento de que por melhor 
que sejam os programas de formação inicial e por melhor 
que sejam implementados eles apenas conseguem 
preparar os professores para começar a ensinar. O 
conceito de professor reflexivo, arrasta a obrigação dos 
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formadores de professores ajudarem os futuros 
professores a interiorizar, durante a sua formação inicial, 
a disposição e a capacidade de estudar o seu próprio 
ensino para se tornarem melhores professores ao longo do 
tempo, bem como a obrigação de que sejam também 
responsáveis pelo seu desenvolvimento profissional." 
(Zeichner, 1992)    

 
 Este aspecto leva-nos ao interesse de saber como vêem os 
nossos alunos a sua formação. Terão eles consciência deste 
aspecto? O que valorizam na sua formação? Haverá diferenças 
substanciais entre os alunos? 
 Na base destas duas ideias fundamentais da nossa 
filosofia de trabalho, a matemática e o desenvolvimento 
profissional, estão algumas referências teóricas como pudemos 
indicar, contudo ela não está implantada num único referencial 
teórico estruturado. Aliás para Simon (1994),  

 
"A reconceptualização da formação de professores de 
matemática baseada nas reformas da educação 
matemática implica a necessidade de elaboração de 
referenciais teóricos que guiem tanto a prática como a 
investigação na formação de professores ". 
 

 Pensamos que este nosso trabalho pode dar algum 
contributo à elaboração desses referenciais. Até porque, e 
segundo este autor, eles podem dar contributos importantes ao 
desenvolvimento de teorias explícitas por parte dos alunos dos 
cursos de formação inicial.   
 Simon (1994) afirma também, com base na investigação 
que realizou que  

 
"geralmente a preparação de professores não promove o 
desenvolvimento de teorias explícitas de aprendizagem da 
matemática"  
 

e a possibilidade de avançar nesta ideia está de alguma forma 
no estudo que realizamos.  
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Como vêem os alunos do último ano a sua formação 
 
 Os dados que recolhemos dão-nos evidências 
interessantes sobre os aspectos que referimos na nossa forma 
de encarar a formação destes alunos e mostram-nos a 
existência de diferenças substanciais na forma de encarar a sua 
formação no que respeita à sua aprendizagem da matemática e 
ao seu desenvolvimento profissional.    
 
Os modelos de ensino defendidos na sua formação 
 
 Deste estudo que fizemos ficamos com a ideia que os 
modelos de formação são assumidos com muita clareza pelos 
professores. Concluímos também que os alunos sentem a 
unidade do nosso trabalho apesar de nem todos a considerarem 
da mesma maneira. 
 

"Conviver com pessoas que têm uma visão de ensino-
aprendizagem diferente da tradicional e a praticam com 
convicção porque acreditam que só assim podem formar 
pessoas capazes de serem autónomas e intervenientes." N 

 
"O que eu critico nesta escola é que aprende-se muita 
coisa interessante e importante mas na prática nós só 
aplicamos aquilo que vai de encontro aos nossos tutores e 
não o que aprendemos para trás." J 

 
O desenvolvimento profissional 
 
 Este aspecto não correspondia a nenhuma questão 
explícita contudo surgiu com bastante força em alguns 
questionários. 
  

"Aprendi que ao sair daqui não posso cruzar os braços e 
dizer "sou um professor com todos os conhecimentos", 
aprendi que para ser um bom profissional terei que 
participar em encontros de professores, consultar 
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bibliografia, reler trabalhos realizados durante estes anos, 
organizar materiais, actividades, etc." A 

 

"… um professor de matemática não se forma de um dia 
para o outro, a sua formação vai acontecendo progressiva 
e lentamente." 
"Estar sensibilizada para uma actualização constante." E 

 

"Ser professor não é só dar aulas. 
Tomar consciência de que para além das aulas é 
importante ter outras fontes de informação (Encontros, 
Congressos,…)” N 

 
 
 
A Matemática 
 
 A forma como a Matemática é trabalhada não é vivida por 
todos os alunos das mesma maneira. Há alunos que mostram 
com maior ou menor fundamento a emergência de novas 
concepções em relação aos conhecimentos matemáticos e à sua 
aprendizagem e ensino.   
 

"Fui alertada/sensibilizada para aspectos da Geometria 
que são importantes, em relação aos quais estava um 
pouco "adormecida". 
Deram-me segurança na medida em que tive a 
possibilidade de me esclarecer frente a alguns assuntos 
que eu julgava dominar. 
Desenvolveram a comunicação, o espírito critíco e o gosto 
pela matemática. 
Ajudaram-me a tomar consciência de que a matemática 
não pode ser abordada de uma forma estanque." E  

 

"Todas as disciplinas de Matemática, ao longo destes 4 
anos, promoveram um maior conhecimento a nível dos 
conceitos que ainda não estavam muito esclarecidos. Por 
vezes nós pensávamos que já estavam "assimilados", mas 
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constatámos que certos (conceitos) não estavam ainda bem 
compreendidos." G 

 

"Através das novas ideias com que eu fiquei especialmente 
no que diz respeito à educação matemática desenvolvi o 
meu gosto pela matemática. Se eu tiver o azar de para o 
ano não ficar com nenhuma turma de matemática vou ficar 
muito frustrada." I 

 

"A forma como os conteúdos foram abordados permitiu-me 
ter outros modelos pedagógicos e assim fazer outras 
abordagens com os meninos aos conteúdos. 
(Uma das vivências mais significativas) foi a forma como a 
matemática mudou para mim." O 

 

 Outros fazem ainda algumas referências às anteriores 
aprendizagens, revelando a existência de alguns conflitos ao 
nível das suas concepções. 
 

"A nível da Área da matemática, honestamente aprendi 
bastante a nível prático, no entanto a outro nível sinto que 
"desaprendi" os processos mecanizados que me habituei 
durante muitos anos." H 

 
"Algumas disciplinas foram fundamentais (ex: Estatística), 
outras foram só perder tempo. 
"As disciplinas da matemática deviam ser mais 
específicas! J 

 
 Não foi fácil fazer a separação entre as referências às 
concepções sobre a Matemática e às suas implicações no 
trabalho como professores. Há partes do discurso dos 
inquiridos em que estes estão a falar da Matemática mas como 
estabelecem ligações com a prática decidimos referir essas 
citações no item seguinte. 
 
A ligação teoria/prática 
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 Alguns alunos falam do trabalho nas disciplinas teóricas 
de uma forma passiva e exclusivamente técnica, como se 
aquelas tivessem como objectivo fornecer todos os intrumentos 
para a prática. Parece-nos ser uma visão de racionalidade 
técnica. 
 

"… construímos actividades que poderão ser aplicadas na 
prática, contudo até à data passei a prática a leccionar 
números e operações e neste campo não tive grande apoio 
das disciplinas teóricas." F 

 

"O tempo devia ser mais aproveitado para as situações 
concretas dos nossos anos. Neste aspecto a Matemática 
ficou muito atrás das Ciências."J 

 

 Outros alunos falam do trabalho nas disciplinas teóricas 
de uma forma activa e reflexiva, valorizando os métodos 
utilizados, as aprendizagens vivenciadas e fazendo 
explicitamente transferências para a sua prática como 
professores. 
 

"De uma maneira geral todas as disciplinas contribuiram 
para a intervenção deste ano. Para além de rever 
conceitos abordados ao longo da escolaridade foram 
abordados em algumas situações com uma perspectiva 
diferente que por vezes não estavamos habituados e 
podemos assim reflectir na forma como se ensina 
matemática.  
As disciplinas que mais "marcaram" foram: Educação 
matemática (3º e 4º ano), Estatística, Tecnologias da 
Informação e Geometria. Com estas disciplinas aprendi a 
olhar a matemática (ensino de…) não como uma 
transmissão de conhecimentos ou como "uma regra 
mecanizada" igual para todos mas sim a explorar 
diferentes maneiras de resolução de um problema, colocar 
actividades interessantes para alunos e que os levem a 
pensar e não a decorar regras." A 
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"Não considerando as disciplinas específicas da área da 
Matemática como teóricas, mas sim e sempre numa 
perspectiva mais prática; deram-me a conhecer "novas" 
ferramentas no ensino da Matemática o que me dá uma 
visão diferente entre a matemática que eu aprendi e a que 
pretendo transmitir. Um aspecto positivo a salientar tem 
sido a oportunidade de se discutir, no decorrer das aulas, 
diferentes formas de "encarar" a matemática, a aplicação 
de uma ou outra actividade, …, o porquê das coisas!" H 
 
"Em vez de estarmos a aprofundar conceitos teoricamente 
vivemos situações práticas que nos levaram a ter novas 
ideias sobre a matemática. Nunca foi nada utópico, tudo 
realista e sempre virado para a prática." I 

 
 E há alunos que poderemos colocar em posições 
intermédias.  
 

"Algumas disciplinas ajudaram-nos a ter outra visão sobre 
a Matemática e o ensino da mesma, ex: Estatística com o 
trabalho que fizemos, Met. Matemática em que discutimos 
vários assuntos relacionados com os prática; Geometria 
com as várias actividades que fizemos, reformulamos ou 
inventamos; Ed. matemática onde "aprendemos a 
"explorar" certos conteúdos matemáticos, etc. …" 
Nas metodologias temos feito trabalhos que aplicamos na 
Prática. Construção de materiais para a prática, ex: 
geoplano, tangrans, …" C 
 
"Estas disciplinas contribuiram para um conhecimento 
antecipado dos temas e conteúdos a abordar na disciplina 
a leccionar. Assim como, para a utilização de processos e 
estratégias diversificadas no ensino da matemática e para 
a criação de actividades manipulativas para uma melhor 
aquisição de conhecimentos dos alunos. 
 — Geometria (criaram-se fichas e materiais) 
 — Estatística (realizamos actividades e fichas) 
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 — Metodologia do Ensino da Matemática (Abordamos 
assuntos importantes no ensino da matemática) 
 — …" D 
 
"As abordagens sobre o ensino/aprendizagem da 
Matemática foram aliciantes e serviram de base para a 
nossa prática pedagógica."G 

 
 Assim parece-nos haver alguma evidência que os alunos 
no final do curso encaram as disciplinas teóricas e as suas 
necessidades práticas de modos muito diferentes sendo possível 
encontrar uma gradação de posições entre a racionalidade 
técnica e a prática reflexiva.  
 
A prática 
 
 As intervenções que os alunos realizam são vistas, por 
alguns deles, como os momento mais importantes e 
significativos da sua aprendizagem e formação. E se o culminar 
desse trabalho é a intervenção mais prolongada no 4º ano são 
evidentes as relações que estabelecem com os momentos de 
prática anteriores.   
 

"Vivência mais significativa foi a Prática Pedagógica no 4º 
ano". M 
 
"Vivências mais significativas:  
 — Seminário da prática pedagógica 
 — Intervenção na prática." A 
 
"… e evidentemente no estágio, que para mim é o mais 
importante no curso e é onde se aprende mais." 
"Foram os estágios que realizei onde todos os dias 
aprendia mais." B  
 
"Gostei principalmente do estágio do 4º ano, penso que 
aprendi imenso estando com os alunos durante estes 3 
meses. Penso que foi muito favorável termos tido prática 
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pedagógica ao longo dos 4 anos, permitiu-nos reflectir 
muito mais sobre a nossa opção "ser professor" … " G 
 
"As intervenções anteriores ajudaram-me a crescer na 
segurança e auto-confiança perante uma turma de alunos 
do 2º ciclo. No fundo ajudaram-me a ver a minha formação 
de professor como um processo e não como algo que a 
nível prático tenha a ver só com o 4º ano." E 

 
 Este aspecto de valorização das intervenções crescentes e 
alternadas com momentos de trabalho teórico leva-nos a uma 
avaliação positiva da nossa opção de organização dos momentos 
de prática pedagógica. 
 Para além destes aspectos que particularizamos  todos os 
alunos valorizam no seu curso a relação com os colegas e com 
os professores.  
 
Consistência nas posições dos alunos 
 
 No tratamento das respostas dos questionários decidimos 
fazer uma classificação dos dois aspectos fundamentais da 
formação destes alunos: o desenvolvimento matemático e o 
desenvolvimento profissional.  
 Para esta classificação estabelecemos uma escala de 1 a 4 
e tivemos em consideração todas as respostas do questionário:   
 1 - Não faz referência. 
 2 - Faz referência mas não fundamenta ou não 
exemplifica. 
 3 - Faz referências isoladas que fundamenta ou 
exemplifica sumariamente. 
 4 - Faz referências interligadas que fundamenta ou 
exemplifica com alguma profundidade. A interligação foi 
considerada a partir de respostas a questões diferentes. 
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Desenvolvimento
Matemático

1

2

3

4

Desenvolvimento 
Profissional

1 2 3 4
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 Parece haver consistência entre a forma como vêm o 
trabalho vivido ao longo da sua formação quanto à matemática 
e ao seu desenvovimento profissional. Além disso parece que as 
posições são assumidas com maior segurança e mais 
fundamentadas em relação ao seu desenvolvimento matemático 
e à ligação que ele tem com a sua prática como professores. 
 Por outro lado parece haver um prevalência das 
referências ao seu trabalho na matemática em relação às 
referências do seu desenvolvimento profissional. Este aspecto 
pode ser devido ao facto de não haver questões específicas 
sobre este aspecto, mas também as questões sobre a 
matemática eram colocadas em termos das necessidades da 
prática. Pensamos assim poder colocar como hipótese que as 
vivências referentes ao desenvolvimento profissional serão 
sentidas e consciencializadsa mais tarde. Ao colocar esta 
hipótese estamos a ter em conta dados que temos recolhido 
informalmente sobre os ex-alunos deste curso. Estes jovens 
professores têm revelado um interesse e um investimento 
notáveis no seu desenvolvimento profissional, através da 
organização e participação em encontros de professores de 
matemática,  da dinamização de sessões de trabalho nas suas 
escolas e na participação em projectos, na dinamização de 
espaços de trabalho extra-curricular e na divulgação das suas 
experiências e ainda na colaboração com a sua escola de 
formação.    
 Podemos concluir assim que recolhemos os dados num 
período de desenvolvimento destes professores e que portanto 
nos seus primeiros anos de prática a consciência que estes 
professores terão da sua formação inicial apresentará 
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possívelmente outras características e evidenciará com maior 
consistência algumas daquelas que foram já reveladas. 
 Para Kagan (1992), o modelo emergente de professor, que 
desponta durante a prática intensiva como professor estagiário, 
ganha consistência no primeiro ano de ensino. Nesse sentido "o 
estágio e as experiências do primeiro ano podem ser 
consideradas como um único período de desenvolvimento".  
 O grande desafio que estes jovens professores vão 
enfrentar é o seu primeiro ano de profissão, período esse que 
nós encaramos com bastante curiosidade e interesse. A 
caracterização desses primeiros anos é necessariamente um 
motivo de estudo pertinente e significativo para a formação 
inicial.   
 Como já referimos Kagan (1992) encara este período como 
único e salienta os aspectos críticos do salto que o novo 
professor tem que dar e que levam ao estabelecimento de 
factores determinantes da consolidação do modelo emergente. 
Para Kagan são três esses factores:  

 
"(a) a biografia do novo professor (a clareza da imagem 
que ele tem de si próprio, a capacidade de criticar as suas 
crenças), (b) a configuração do programa de formação 
inicial (extensão da prática de sala de aula, quantidade de 
informação processual proporcionada durante o curso), e 
(c) o contexto em que a prática e a profissão se inicia (a 
natureza dos alunos, as concepções dos outros 
professores da escola, a relação com esses professores, a 
disponibilidade de materiais, as concepções do próprio 
sistema, as relações com os pais)" 
 

 Entre estes o autor salienta como  
 
"factores de contexto de especial importância as relações 
pessoais que o novo professor estabelece com os os outros 
professores e o grau de autonomia permitido pelo 
sistema".      
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 Ao remeter-nos para estes factores Kagan indicia a 
possibilidade de avançar no seu entendimento e no 
estabelecimento de relações entre eles. Até porque os estudos 
em que este investigador se baseou revelam falhas na 
preparação desejada pelos cursos de formação, apresentam 
inconsistências diversas e apontam para formas diferentes de 
encarar o papel da formação e dos primeiros anos no 
desenvolvimento profissional do professor. 
 Também Huberman (1989) a partir da literatura de raiz 
empírica que estabelece fases ou estádios na vida do professor 
caracteriza esta fase como "Sobrevivência e descoberta". E 
caracteriza-a do seguinte modo:  

 
"Sobrevivência e descoberta são conceitos muitas vezes 
utilizados para caracterizar os primeiros anos da carreira. 
O aspecto da sobrevivência está perfeitamente ligado com 
o que poderíamos designar por choque da realidade no 
ensino, intimamente ligado com as experiências de 
tentativa-erro, a auto-absorção, a distância entre os ideais 
e a realidade do dia-a-dia da sala de aula. Por outro lado, 
a descoberta tem que ver com o entusiasmo do início de 
uma carreira com experimentação, com o orgulho de ter os 
nossos próprios alunos, com o nosso próprio programa de 
trabalho e, finalmente, com o sentimento de sermos parte 
de uma classe profissional." 

 
Conclusões 
 
 Alguns dos alunos estudados estabelecem ligações entre 
os modelos de formação vivenciados e revelam já modelos 
próprios emergentes. Estes são visíveis através da reconstrução 
de crenças, imagens, estilos de aprendizagem, atitudes, 
interesses... Parece-nos, pelos indícios revelados, que essa 
reconstrução se desenvolve num sentido coerente com os 
objectivos que desejamos, formar professores de matemática 
críticos, activos e intervenientes, e responsáveis pelo seu 
desenvolvimento profissional.  
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 Outros revelam dúvidas, incoerências inquietantes e 
inexistência de raízes ou alicerces de algum modelo próprio. 
São situações preocupantes na medida em que se preparam 
para enfrentar o primeiro ano de profissão. 
 Se em relação aos primeiros as expectativas parecem 
risonhas, no que respeita aos segundos podemos suspeitar que 
alguns nem sequer tenham adquirido condições minímas de 
sobrevivência.  
 Esta situação faz-nos avançar a necessidade de 
implementação de um projecto de apoio aos professores no seu 
primeiro ano de trabalho. O que já vem sendo referido como "o 
ano de indução" mas que, segundo julgamos saber, nenhuma 
escola de formação de professores pôs ainda em prática em 
Portugal. 
 Por outro lado, os resultados, ainda que incipientes, deste 
estudo fazem-nos apontar para a necessidade de investir em 
estudos desta natureza para que se possa avançar na avaliação 
e melhoria do trabalho das escolas de formação de professores.  
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 El análisis de la enseñanza de las Matemáticas desde 
diferentes marcos teóricos de referencia como la psicología 
cognitiva y perspectivas socioculturales subraya la importancia de 
los "sucesos" y procesos mentales de profesores y alumnos. El 
conocimiento, concepciones, creencias y procesos de pensamiento 
de los profesores se han estado manifestando como variables 
potencialmente explicativas para llegar a una mejor comprensión 
de los procesos 

- de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas en las aulas, 
- generados en las situaciones de aprender a enseñar 

Matemáticas, y 
- de desarrollo profesional de los profesores de matemáticas. 

 En el análisis de estos procesos se subraya el papel que 
desempeñan el conocimiento y las creencias de los profesores en 

- caracterizar la enseñanza de las matemáticas, 
- la forma en que el profesor construye su conocimiento base 

para la enseñanza durante los procesos de aprender a 
enseñar Matemáticas, 

- los cambios, adaptaciones o afianzamientos de las creencias 
y concepciones de los futuros profesores como consecuencia 
de estar en contextos de aprender a enseñar matemáticas 
específicos o en la realización de las prácticas de enseñanza, 
y 

- la generación de un nuevo conocimiento base para la 
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enseñanza y análisis/cambio de sus 
creencias/concepciones producidos durante las actividades 
de formación continua. 

 El constructo conocimiento del profesor ha sido estudiado 
desde una perspectiva cognitiva desde los primeros análisis 
centrados en el pensamiento del profesor sobre la planificación y la 
toma de decisiones (ver Clark y Peterson (1986) para una revisión). 
Desde este punto de vista, el interés se ha centrado en el estudio 
del contenido de los "sucesos" mentales de los profesores 
(conocimiento, percepciones, creencias), en sus procesos mentales 
(procesos de pensamiento), los cambios a través del tiempo, (por 
ejemplo las investigaciones experto-novel (ver Borko y Livingston, 
1989), y en describir la relación entre estas cogniciones y la 
enseñanza (Brophy, 1991). Como consecuencia, un foco de interés 
está en determinar componentes del conocimiento y formas de 
describir el conocimiento, las concepciones y creencias del 
profesor. 
 Por otra parte, desde la Epistemología han empezado a 
realizarse diferentes análisis y reflexiones para determinar cual es 
el "status epistemológico" de lo que podemos denominar 
conocimiento del profesor identificado a través de las 
investigaciones. En este contexto se encuadran los intentos por 
clarificar las relaciones entre conocimiento y creencias (por ejemplo 
Fenstermacher 1994). Otros investigadores se han centrado en el 
análisis de la relación entre el conocimiento científico y el 
conocimiento del profesor generado a través de la práctica (Schön, 
1983, 1987) y su implicación en los programas de formación 
(Grimmet y Mackinnon, 1992). Por otra parte, el énfasis colocado 
en el conocimiento del profesor de la materia que enseña ha 
generado un debate sobre si o no podemos considerar como dos 
componentes /dominios de conocimiento separados el relativo a la 
materia y al conocimiento de contenido pedagógico específico de la 
materia (McEwan y Bull, 1991). 
 Las investigaciones desde una perspectiva cognitiva 
centradas en el conocimiento del profesor han estado utilizando 
una serie de "etiquetas" para referirse al contenido y a los procesos 
cognitivos de los profesores (Llinares y Sánchez, 1990). Tres temas 
pensamos que son de interés  plantearse estos momentos como 



         Conhecimento Profissional 

consecuencia de esta mayor atención en las investigaciones sobre 
el "pensamiento de los profesores" desde la perspectiva del la 
materia que enseñan (contenido curricular): 

a) cual es el significado dado a los "entes" estudiados, 
b) cual es la relación entre lo anterior y las estrategias 

metodológicas adoptadas en las investigaciones, y 
c) cual es la naturaleza de la información obtenida, 

(i) ¿En que medida podemos considerar conocimiento 
científico los resultados obtenidos?. 

(ii) ¿Cuales son los standares de validación de las 
investigaciones realizadas en este ámbito? 

 
 En este trabajo pretendemos poner de manifiesto que la 
complejidad del estudio del conocimiento profesional del profesor 
de Matemáticas impone una serie de condiciones metodológicas y 
de diseño de la investigación. Subrayaremos la necesidad de crear 
conexiones entre el marco teórico de la investigación sobre el 
conocimiento profesional del profesor y el rango y naturaleza de los 
instrumentos empleados. 
 
Conocimiento del profesor: Componentes, tipos y modelos 
cognitivos  
 
 La creciente atención de una parte de las investigaciones 
realizadas en Educación Matemática en el profesor ha generado 
cuestiones sobre si los investigadores estaban utilizando los 
mismos términos para los mismos aspectos del conocimiento que 
se intentaban estudiar. ¿Qué es lo que los investigadores estan 
entendiendo por conocimiento del profesor?, ¿qué significado 
damos a los términos "concepción", "creencias", "conocimiento", 
etc?, ¿qué relaciones podemos conjeturar entre conocimiento, 
concepciones y creencias?, etc. El creciente número de 
investigaciones empíricasque se estan realizando plantea la 
necesidad de realizar una reflexión sobre el significado dado a estos 
términos. De esta manera, las investigaciones que tenían en su 
objetivos el análisis de "cosas" como "conocimiento del profesor", 
"saberes profesionales", "concepciones o creencias de los 
profesores", "relación entre conocimiento y práctica", "cambio de 
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las concepciones", etc., han empezado a generar cuestiones sobre 
los significados y la naturaleza epistemológica de estos constructos 
y sus relaciones potenciales. 
 La propia madurez de esta área de investigación en 
Educación Matemática exige que generemos esfuerzos con el 
objetivo de llegar a una mayor clarificación de esta situación. En 
particular, y debido al hecho de que, en ocasiones, los 
investigadores utilizan el término conocimiento con una función 
categorizante en relación a diversos cogniciones de los profesores 
hace algunas veces complicado inferir el valor de los resultados 
obtenidos para aspectos particulares. Esta función englobante del 
término conocimiento en las investigaciones cognitivas se 
manifiesta en diversos grados. Por ejemplo, Kagan (1990) en su 
revisión de los instrumentos empleados en las investigaciones 
sobre las cogniciones de los profesores define el término cognición 
como "conocimiento y creencias sobre la enseñanza, los 
estudiantes y el contenido, y ser consciente de las estrategias de 
resolución de problemas de enseñanza en el aula". Es decir, lo que 
en otro contexto sería, conocimiento, creencias y metacognición. 
Por otra parte, Alexander, Shallert y Hare (1991), en su revisión de 
la forma en que se utilizaban diferentes etiquetas para referirse a 
aspectos relativos al conocimiento, señalan que por "conocimiento" 
se refieren a "un stock personal de información, destrezas, 
experiencias, creencias y memoria de una persona" (p. 317). Por 
otra parte, otros investigadores parecen asumir que el significado 
de términos como conocimiento y creencias son comunes al campo 
de investigación y no proporcionan una definición explícita. 
 Una revisión de algunos de los trabajos que han incidido en 
estas cuestiones puede mostrarnos diferentes aspectos 
considerados en relación al constructo "conocimiento profesional 
del profesor". Estos aspectos son: componentes del conocimiento, 
tipos de conocimiento y modelos cognitivos y formas de conjeturar 
su organización, generación, etc. En este análisis nos vamos a 
centrar primordialmente en el conocimiento profesional del profesor  
de matemáticas considerando como eje el contenido de la 
enseñanza2  
 Shulman (1986) señaló la necesidad de considerar el papel 
determinante que desempeñaba el conocimiento del profesor de la 
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materia que enseña en los procesos de enseñanza. Como 
consecuencia hablaba del "conocimiento de contenido pedagógico3" 
definido como el que le permite al profesor adaptar el contenido a 
las necesidades de los aprendices particulares, incluyendo su 
conocimiento de lo que puede resultar fácil o difícil, el papel de 
determinadas representaciones y su vinculación a tópicos 
concretos, etc. En el cuadro siguiente recogemos diferentes 
aproximaciones adoptadas cuando se hablaba del conocimiento 
profesional del profesor desde la perspectiva de la enseñanza. 
 Una cosa importante es que teóricamente las diferentes 
componentes de conocimiento pueden estar formadas por tipos de 
conocimiento distinto. Asi por ejemplo el conocimiento del profesor 
de la forma en que los estudiantes aprenden tópicos matemáticos 
específicos  puede ser de tipo declarativo, procedimental, 
conceptual, análógico, lógico o saber cuando y donde este 
conocimiento podría ser aplicable (conocimiento 
condicional)(Alexander et al. 1991; Farnham-Diggory, 1994) 
Cuadro 1. Componentes, tipos de conocimiento y naturaleza del 
conocimiento profesional según ha sido reflejado por diferentes 
autores. 
 

Autores Componentes 
Conocimiento 

de/sobre 

Tipos Modelos 
Cognitivos 

(organización, 
generación, 

naturaleza...) 
Blanco (1994)  - estático 

- dinámico 
 

Bromme (1994) - matemáticas como 
disciplina 
- matemáticas escolares 
- filosofia de las ma-
temáticas escolares 
- Pedagogia general 
- Pedagogia específica 
de la materia 

 - integración cognitiva 
desde diferentes disci-
plinas durante la 
formación práctica y 
experiencia profesional 

Fennema y Loef 
(1992) 

- matemáticas (natura-
leza y organización) 
- aprendices (cognicio-
nes de los aprendices 
en matemáticas) 
- pedagogia 
- (creencias) 

 - contextualizad o en el 
aula 
- interactivo y dinámico 
(puede cambiar a través 
de la acción) 

Fenstermacher 
(1994) 

 - formal 
- práctico 

 

Grimmet y 
Mackinnon 
(1992) 

 - craft 
(artesanal/práctico 
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Lappan y Theule-
Lubienski (1992) 

- Matemáticas 
- Pedagógia de las 
mate-máticas 
- estudiantes como 
aprendices de matemá-
ticas 
- (creencias) 

  

Lehinhardt 
(1988) 

- conocimiento de la 
estructura de la lección 
- conocimiento de la 
materia 

- situado - esquemas 

Borko y 
Livingston (1989) 

  - esquemas 

Llinares (1991) - Matemáticas (como 
disciplina, como mate-
ria escolar, curriculum) 
- las características del 
aprendizaje de las no-
ciones curriculares 
- el processo instructivo 

 - contextualizad o en la 
clase de Matemáticas 
- puesto de manifesto 
en la realización de las 
tareas profesionales del 
profesor 

McEwan y Bull 
(1991) 

  - naturaleza peda-
gógica del conoci-
miento de la materia 
(de Matemáticas) 

Peterson (1988) Conocimiento cognitivo 
de 
- las características del 
aprendizaje de nociones 
particulares 
- la enseñanza de tópi-
cos particulares 
- conc. metacognitivo 
de ... 
- general 

 - estructuras 
cognitivas 

Ponte (1992)  - descriptivo (conce-
ptos e imágenes) 
- proposicional o ar-
gumentativo 
- activo y procesual 
- de control metaco-
gnición 

- carácter social e 
individual 

Schon (1983, 
1987) 

 - práctico - generado en 
contexto de acción a 
través de la reflexión 
(en/sobre la acción) 

Shulman (1986, 
1987) 

- de la materia 
(Matemá-ticas) 
- contenido pedagógico 
- curriculum 

- conoc. proposicio-
nal (fuente; proposi-
cones) 

 

 
 Para Fennema y Loef (1992) la busqueda de lo que significa 
el conocimiento del profesor ha puesto de manifiesto que no es un 
constructo aislado en sus efectos sobre la conducta del profesor en 
el aula y en el aprendizaje de los alumnos. Estos autores señalan 
que el conocimiento del profesor no puede separarse de 

- la materia que esta siendo investigada (Matemáticas) 
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- cómo está siendo representada a los aprendices, 
- de lo que sabemos sobre el pensamiento de los estudiantes 

en dominios específicos, y 
- las creencias de los profesores, por lo que enfatizan la 

necesidad de que las investigaciones consideren el contexto 
aula. 

 El análisis de la forma como se ha entendido la noción del 
conocimiento del profesor  en la investigación educativa y las 
implicaciones en la formación de profesores lo hemos realizado en 
otro momento (Llinares, en prensa). Aquí, sin embargo, desde el 
punto de vista de la investigación sobre el conocimiento del 
profesor de Matemáticas creemos oportuno realizar brevemente 
algunas indicaciones sobre: 
 

- la relación entre el conocimiento de matemáticas y el 
conocimiento de contenido pedagógico específico de tópicos 
concretos, 

- la relación entre creencias y conocimiento, y 
- relación entre conocimiento, creencias y la práctica. 

 
Relación entre conocimiento de Matemáticas y conocimiento de 
contenido pedagógico específico de tópicos concretos 
 
 La propuesta inicial de Shulman considerando como dos 
componentes del conocimiento del profesor el relativo al 
conocimiento de la materia y por otra parte el conocimiento de 
contenido pedagógico hay que contextualizarla para el caso de los 
estudiantes para profesores. El análisis del conocimiento 
profesional del profesor con experiencia ha estado señalando la 
integración de estos dos componentes. De ahí que McEwan y Bull 
(1991) hablen de la naturaleza pedagógica del conocimiento de la 
materia, enfatizando que lo que es importante es la forma en que el 
profesor utiliza el conocimiento. Es decir, para el profesor intentar 
que los aprendices construyan los significados adscritos a las ideas 
y proceso matemáticos, para el matemático comunicar a otros la 
coherencia de sus argumentos en la creación de nuevo 
conocimiento matemático.  Bromme (1994) también habla de la 
integración cognitiva del contenido de diferentes componentes del 
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conocimiento del profesor (incluso desde diferentes disciplinas 
académicas) como consecuencia de la realización, en contextos 
prácticos, de unas determinadas tareas y con unos objetivos 
educativos. 
 Por tanto, pensamos que en el análisis del conocimiento 
profesional del profesor al considerar su naturaleza situada 
(Llinares, 1994 b) es factible conjeturar la integración del 
conocimiento de la materia y el conocimiento de contenido 
pedagógico de tópicos concretos. De esta manera será el contexto 
en el que se situe el proceso de indagación en la investigación el 
que determinará primordialmente qué aspectos del conocimiento se 
están considerando. Por ejemplo la investigación de Norman (1992) 
está centrada en el análisis de la comprensión del profesor del 
concepto función, de ahí que las cuestiones de investigación se 
focalicen en cuestiones de contenido matemático. Por otra parte, la 
investigación de Even (1990, 1993) considera aspectos 
interrelacionados de conocimiento matemático de las funciones y 
de conocimiento de formas de representar la noción de función. 
 En las situaciones en las que el profesor de matemáticas 
habla de su tarea profesional en situaciones concretas, la 
integración entre conocimiento de matemáticas y conocimiento de 
contenido pedagógico es más evidente. Así, el análisis de estas 
componentes del conocimiento profesional del profesor de 
Matemáticas debería considerar la "forma" en que la matemática es 
comunicada a los alumnos a través de las tareas que el profesor 
elige, las características de la interacción didáctica en el aula, los 
aspectos sobre los que se evalua, etc. Por consiguiente, siempre y 
cuando no se planteen cuestiones directamente sobre el contenido 
matemático, las investigaciones estarán intentando describir le 
"conocimiento situado" del profesor sobre las matemáticas. Esta 
situación por tanto explicita la integración de diferentes 
componentes de conocimiento y "orientaciones" hacia el contenido 
matemático, que en un extremo son las creencias del profesor4. 
 
Relación entre creencias, concepciones y conocimiento 
 
 Las creencias, concepciones y los sistemas de creencias han 
sido el centro de atención de una gran parte de la investigación 
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educativa durante los últimos años (Nespor, 1987; Pajares, 1992). 
La investigación en Educación Matemática también ha puesto de 
relieve este interés (Thompson, 1992). Sin embargo, y a pesar de 
las numerosas investigaciones realizadas siguen existiendo 
cuestiones controvertidas como la propia definición de "creencias", 
y la relación entre creencias y conocimiento.  
 Desde la revisión realizada de las investigaciones sobre las 
creencias Pajares (1992) señala que, para algunos autores, las 
creencias suelen ser consideradas como un tipo de conocimiento y 
es común a la mayoría de las definiciones que: "las creencias se 
basan en evaluaciones y juicios (componentes afectivas), el 
conocimiento se basa en hechos objetivos" (p. 313). Aunque un 
aspecto importante es que las creencias no pueden ser 
directamente observadas o medidas y se deben inferir de lo que las 
personas dicen, pretenden y hacen. 
 En este sentido Pajares (1992) indica que conceptualizar un 
sistema de creencias implica comprender que este sistema está 
compuesto de creencias conectadas unas a otras y a otras 
estructuras cognitivas/afectivas (p. 316). De lo cual infiere que es 
importante darse cuenta que cuando hablamos de las creencias de 
los profesores nos referimos a creencias educativas sobre aspectos 
concretos de su trabajo (por ejemplo sobre la naturaleza del 
conocimiento o sobre las materias curriculares, que serán las 
creencias epistemológicas). En este sentido indica 

 
"El resultado es una visión de la creencia que se refiere a los 
juicios de un individuo sobre lo verdadero o falso de una 
proposición, un juicio que solo puede ser inferido de una 
comprensión colectiva de lo que esta diciendo, pretendiendo 
hacer y haciendo." (p. 316). 

 
 Las dificultades en separar conocimiento y creencias en las 
investigaciones cognitivas sobre el conocimiento del profesor ha 
conllevado el uso de términos como concepciones o el uso del 
término conocimiento pero englobando todo un rango de 
cogniciones del profesor que incluye creencias, conocimiento desde 
la experiencia, etc. Esta dificultad también se reconoce en 
Educación Matemática. 
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 En el campo de la Educación Matemática el problema de la 
relación entre creencias y conocimiento ha sido contextualizado al 
caso de las Matemáticas como disciplina científica, contenido 
curricular y en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
Matemáticas. Grossman, Wilson y Shulman (1989) distinguen 
creencias de conocimiento en dos aspectos. En primer lugar 
señalan que, las creencias confían altamente en evaluaciones 
afectivas y personales, y en segundo lugar, las creencias son más 
discutibles que el conocimiento, 

 
"si el conocimiento depende de encontrar criterios tales como 
cánones de evidencia que discutimos como parte del 
conocimiento sintáctico del profesor, las creencias del profesor 
con frecuencia se justifican por razones que no encuentran 
estos criterios o siguen estos cánones, y por lo tanto, estan 
más abiertas al debate" (p. 31) 

 En este sentido, estos autores señalan dos tipos de creencias 
del profesor según se refieran a las Matemáticas como disciplina 
científica o a las Matemáticas como objeto de enseñanza-
aprendizaje. Es decir, un tipo de creencias relacionadas al 
contenido disciplinar que parece influir lo que eligen para enseñar 
y cómo eligen enseñarlo. Y un segundo tipo que ellos denominan 
"orientación" hacia la materia curricular ('orientation' toward the 
subject matter) que incluiría sus concepciones de lo que es 
importante conocer  y cómo uno llega a conocer (orientaciones 
hacia las matemáticas como contenido a enseñar, y orientaciones 
hacia las matemáticas como contenido a aprender). En relación a 
las "orientaciones" hacia el contenido matemático, Bromme (1994) 
al hablar de "areas" del conocimiento profesional del profesor 
señala como una de ellas la Filosofía de las Matemáticas escolares  
como un contenido implícito en la enseñanza del profesor. El 
significado dado a esta componente del conocimiento parece 
referirse a las creencias-concepciones del profesor sobre las 
matemáticas escolares que se transmiten a través de su práctica , 
el tipo de tareas elegidas, evaluación que propone, etc. Sobre el 
contenido de estas creencias señala 

 
"Son ideas sobre los fundamentos epistemológicos de las 
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matemáticas y el aprendizaje de las matemáticas, y sobre las 
relaciones entre las matemáticas y otros ámbitos de la vida y 
del conocimiento" (Bromme, 1994, p.74). 

 
 En esta dirección Thompson (1992) señala la dificultad en 
diferenciar creencias y conocimiento, por lo que posiblemente sea 
más importante estudiar la forma en que creencias y conocimiento 
afectan las acciones del profesor. Thompson (1992), siguiendo a 
Abelson (1979), considera varias características que pueden ayudar 
a diferenciar creencias y conocimiento: las creencias pueden ser 
mantenidas con diversos grados de convicción y las creencias no 
son consensuadas. Las proposiciones de conocimiento (claim of 
knowledge) deben satisfacer algún criterio de validez (condición de 
verdad/ a truth condition) mientras que las creencias son 
independientes de su validez. Una característica importante, 
subrayada por Thompson, es que la evidencia tomada como 
referencia para considerar una proposición  como conocimiento 
puede cambiar con el tiempo. Como consecuencia, considera que 
es importante que los investigadores expiciten las 
conceptualizaciones sobre la naturaleza de las matemáticas con las 
que se están aproximando al estudio de las creencias de los 
profesores5. Además Thompson (1992) se refiere a la idea de 
"concepciones del profesor" como 

 
"una estructura mental más general, abarcando creencias, 
significados, conceptos, proposiciones, reglas, imágenes 
mentales, preferencias y asi" (p. 130) 

 
 Para Thompson, aunque la distinción entre sistema de 
creencias y concepciones puede no ser importante, opina que 
puede ser más natural hablar de las concepciones de los profesores 
sobre las matemáticas que de las creencias sobre las matemáticas. 
En esta dirección Cooney y Wilson (1994) señalan que puede ser 
difícil diferenciar algunas veces conocimiento y creencias. Para 
estos autores algunas veces las creencias pueden depender de la 
existencia o ausencia de conocimiento. Sin embargo reconocen que 
para el caso del concepto función "se podría discutir que las 
orientaciones hacia este concepto es parte del conocimiento del 
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profesor". Como consecuencia piensan que es mejor separar 
conocimiento y creencias, al menos en la medida en que puede 
identificarse un "sentimiento" para las orientaciones generales 
hacia las matemáticas. 
 En esta dirección Ponte (1992) se refiere a las concepciones 
de los profesores como esquemas de acción (entre creencias y 
conocimiento). Ponte señala que en vez de considerar el 
conocimiento vs. creencias en términos de criterios de validez 
(como señala Thompson) puede ser más operativo considerar una 
perspectiva  en la que conocimiento (o llegar a conocer) es visto en 
términos de una correspondencia a una práctica social. Asi, Ponte 
señala que no es necesario distinguir creencias y conocimiento, 

 
"Podemos ver las creencias como una parte de conocimiento 
relativamente "poco elaborada" ... En las creencias 
predominaría una elaboración más o menos fantastica y una 
falta de confrontación con la realidad empírica. En el 
conocimiento más elaborado de naturaleza práctica 
predominarían los aspectos de experiencia. En los 
conocimiento de naturaleza teórica predominaría una 
argumentación racional" (p. 195-196) 

 Desde este posicionamiento, las concepciones son 
entendidas como un plano organizador de conceptos y se ven 
condicionando la forma en que se abordan la realización de las 
tareas. Asi, las actitudes y las expectativas son cogniciones 
relacionadas con las concepciones. Este significado dado a las 
concepciones está vinculada a la idea de perspectivas de acción 
(Llinares, 1989) derivada del trabajo de Zeichner, Tabachnick y 
Densmore (1987) como una forma de entender el proceso 
interpretativo de una situación por parte de un individuo y la 
definición de su posible actuación. 
 Sin embargo, y desde una perspectiva epistemológica, 
Fenstermacher (1994) cree conveniente diferenciar cuándo se está 
utilizando el conocimiento como un término para clasificar o 
agrupar diferentes tipos de cogniciones, de cuando se esta usando 
para implicar o suponer un mérito epistemológicamente relativo de 
las pretensiones de conocimiento de alguien6 
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"Al hacer esta distinción, preservaríamos la distinción 
epistemológica entre creencias y conocimiento mientras no nos 
negamos una forma conveniente de categorizar los 'sucesos' y 
resultados mentales que son importantes en los programas de 
investigación en el campo del conocimiento del profesor" 
(Fenstermacher, 1994, p.30) 
 

 En este sentido este autor señala que 'pretender conocer' 
(claim to know) es un tipo de pretensión , diferente de una 
pretensión de creer (a claim to believe) y requiere justificaciones en 
formas que no lo requieren las creencias. 
 Esta breve revisión nos pone en antecedentes que desde una 
perspectiva cognitiva el término conocimiento suele emplearse con 
un significado "englobante" y utilizado como una especie de 
categorización de determinadas cogniciones de los profesores. 
Desde una perspectiva epistemológica se señala en la dirección de 
diferenciar creencias y conocimiento desde la caracterización de lo 
que se requiere para su justificación. 
 Otro tema que ha surguido en el análisis del conocimiento y 
las creencias de los profesores ha sido su relación con la conducta 
del profesor, las tareas elegidas, el tipo de interacción en el aula, 
etc. 
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Cuadro 2. Formas de entender la relación entre conocimiento y 
creencias. 
 

Autores Relación Creencias-conocimiento 

Cooney y Wilson (1994) * Difícil de diferenciar. 
* Algunas veces creencias pueden depender 
de la ausencia o no de conocimiento 
* Separar conocimiento y creencias en la 
medida en que pueda identificarse un 
"sentimiento" para las orientaciones 
generales hacia las Matemáticas. 

Fenstermacher (1994) * Término 'conocimiento' es utilizado 
algunas veces como una forma de 
categorizar diferentes cogniciones del 
profesor. 
* Desde una perspectiva epistemológica 
necesidad de diferenciar conocimiento y 
creencias desde lo que se requiere para 
justificarlo (cánones de evidencia). 

Pajares (1992) * Empresa desalentadora 
* Sistemas de conocimiento abiertos a 
evaluación y crítica, las creencias no. 
 

Ponte (1992) * Creencias y conocimiento en un continuo. 
* Concepciones como un plano organizador 
de conceptos y vinculadas a la forma de 
abordar las tareas. 
* Conocimiento profesional visto en 
términos de una correspondencia a una 
práctica social. 

Thompson (1992) 
 

* Coincidencia general sobre 
procedimientos para evaluar y juzgar la 
validez del conocimiento (cánones de 
evidencia) 
* Subraya la calidad temporal de las teorías 
como cánones de evidencia. 
* El consenso como característica 
necesaria. 
* Concepciones como estructura mental 
más general: creencias, significados, 
conceptos, proposiciones, reglas, imáge-nes 
mentales. 
* Enfatizar relación entre creenci-
as/conocimiento y la práctica. 
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Relación entre creencias, conocimiento y enseñanza 
 
 Las diferentes revisiones realizadas (Thompson, 1992; 
Fennema y Loef, 1992) han puesto de manifiesto que existe cierta 
relación entre conocimiento y creencias y la enseñanza del 
profesor. Esta evidencia ha puesto de relieve la naturaleza 
contextualizada del conocimiento y las creencias de los profesores, 
pero además ha generado nuevas cuestiones sobre cual es el papel 
potencial de cada uno de los diferentes dominios de conocimiento 
identificados en la caracterización de la práctica (Cooney y Wilson, 
1994).  
 Con respecto a esta relación, se ha subrayado la posibilidad 
de llegar a experimentar un "círculo cerrado". Por una parte, unas 
determinadas prácticas pueden condicionar unas creencias. Por 
otra, unas creencias determinadas pueden condicionar una 
práctica. Algunas de las investigaciones revisadas en los trabajos 
anteriores indicaban que, en el caso de compatibilidad entre 
creencias y práctica, podríamos pensar tanto que las creencias 
llegan a determinar una práctica, como también considerar que 
una práctica en la que el profesor está inmerso (enculturado) 
puede llegar a generar unas determinadas creencias. 
 Vinculado a esta problemática se plantean cuestiones 
relativas a los procesos de cambio de las creencias y la práctica. 
Por lo tanto, genera otra vez la dicotomía anterior. ¿Hay que 
intentar que  los profesores llegan a modificar sus creencias para 
que lleguen a cuestionar su práctica e intenten cambiarla?, o por 
otra parte, ¿hay que hacer que los profesores desarrollen nuevas 
práctica para que estas lleguen a generar nuevas creencias?, ¿Sería 
posible centrarse en los dos apsectos (creencias y práctica) al 
mismo tiempo?. El análisis de estas cuestiones queda fuera del 
propósito de este trabajo. 
 
El analisis del conocimiento profesional del profesor de 
matematicas: Cuestiones metodológicas 
 
 La propia diversidad de significados adscritos a los 
constructos estudiados y la forma en que se conjeturaba que 
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podría ser su caracterización epistemológica ha generado una 
diversidad de aproximaciones metodológicas que de alguna forma 
intentan dar respuestas a las cuestiones planteadas. Sin embargo 
en estos momentos pensamos que la metodología y el diseño de los 
estudios necesitan explicitar la forma en que se contempla (i) la 
complejidad cognitiva y (ii) naturaleza contextualizada de la noción 
"conocimiento profesional del profesor de Matemáticas". Es decir, en 
cierta medida el diseño de la investigación y los instrumentos 
generados deben poner de manifiesto la contextualización y la 
complejidad cognitiva del fenómeno estudiado. Una característica 
que se esta poniendo de manifiesto como consecuencia de la 
madurez de esta área de investigación es la necesidad de crear 
nuevos diseños y métodos para obtener información sobre aquello 
que consideramos importante a través de formas que sean 
informativas, replicables y fiables (Schoenfeld, 1994, p. 708). 
 Realizar los estudios en contextos específicos se une a la 
necesidad de diseñar métodos adecuados. Es decir, las 
investigaciones deben estudiar los efectos de los contextos en 
caracterizar el conocimiento profesional del profesor de 
Matemáticas y sus creencias educativas a través de métodos 
idóneos (asi como, en caracterizar la relación entre 
conocimiento/creencias y la práctica contextualizada desarrollada 
por el profesor). Esto impone llegar a comprender las 
características del contexto en la conceptualización del 
conocimiento profesional del profesor de Matemáticas. El subrayar 
el papel que puede desempeñar el contexto en la caracterización 
del conocimiento profesional del profesor de Matemáticas nos 
puede poner sobre aviso de la posible falta de coherencia entre la 
descripción del conocimiento y las orientaciones del profesor 
realizada por la investigación y la posible acción y conducta 
observada. 
 Este último aspecto tiene que ver con los estandares en 
contra de los cuales las investigaciones suelen analizar el 
conocimiento del profesor. Algunas investigaciones intentan 
evaluar creencias y conocimiento del profesor en términos de cómo 
reflejan teorías cognitivas del aprendizaje o resultados de las 
investigaciones sobre la forma en que los niños construyen el 
significado matemático (Peterson et al, 1989) o comparándolo con 
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la de matemáticos expertos (Stein et al, 1990). En este sentido, 
debemos considerar dos perspectivas que la idea de "contexto" 
intenta integrar. Por una parte, en relación al contenido del 
conocimiento y las creencias, por otra, considerando la estructura de 
las argumentaciones del profesor.  
 Al enfatizar el papel desempeñado por el contexto intentamos 
superar una "visión por defecto" del conocimiento del profesor. 
Metodológicamente implica ampliar el significado de la idea de 
triangulación que discutiremos más tarde. El significado dado a la 
noción de contexto es doble en este área de investigación. Por una 
parte, se refiere a la situación concreta en la que el profesor 
desarrolla su trabajo; por otra, se refiere a los dominios del 
contenido que enseña (por ejemplo la noción de función). Esto 
impone  una serie de condiciones metodológicas en las 
investigaciones sobre el conocimiento profesional del profesor de 
matemáticas desde la perspectiva de la disciplina de las 
matemáticas. Las implicaciones metodológicas derivadas desde 
estas consideraciones previas van en la dirección de tener que 
ampliar el rango y características de los instrumentos empleados. 
Asi, el conjunto de métodos diseñados y empleados debe reflejar 
este doble significado de la idea de contexto. 
 A través de un ejemplo de la metodología utilizada en nuestro 
proyecto de investigación "Conocimiento de contenido pedagógico del 
profesor: el concepto de función y sistemas de representación" 
intentaremos subrayar cómo un proyecto de investigación puede 
manejar la "diversidad cognitiva" y la naturaleza contextualizada 
que atribuimos al constructo "conocimiento profesional del profesor 
de Matemáticas" a través de la triangulación de instrumentos y 
estrategias metodológicas de características diversas. Los objetivos 
de este proyecto eran: 

- describir un marco teórico de referencia, y 
- diseñar y evaluar un esquema metodológico para analizar el 

conocimiento profesional del profesor de Matemáticas. 
 
 
Busqueda de coherencia entre conceptualización del conocimiento 
del profesor de Matemáticas y formas de abordar la cuestión 
metodológica. Un ejemplo. 
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 El contenido de las reflexiones realizadas en las secciones 
anteriores ponen de manifiesto la necesidad de utilizar métodos de 
investigación y diseñar los estudios de manera que reflejen la 
forma en que conceptualizamos lo que se intenta estudiar. 
 
 
Un proceso de delimitación del constructo conocimiento 
profesional del profesor de matemáticas 
 
 Pensamos que el término "conocimiento profesional del 
profesor de Matemáticas en secundaria" podría, en un primer 
momento, incluir mucho de los significados que las investigaciones 
sobre el pensamiento de los profesores han estado estudiando 
durante la última decada. En este trabajo el término conocimiento 
profesional es entendido con el significado dado por Alexander et al 
(1991) y concretado para el caso de la tarea profesional de enseñar 
un tópico matemático. En este sentido, lo podemos considerar una 
especificación de la definición dado por Ponte (1992) del saber 
profesional como "producto de la actividad profesional 
caracterizada por la acumulación de una experiencia práctica en 
un dominio dado, y que será tanto más eficaz cuanto más se pueda 
referir a conocimientos de orden científicos" (p.194). Una forma de 
empezar a acotar este término es tener en cuenta aquellos aspectos 
vinculados a la enseñanza de las Matemáticas (lo que podríamos 
decir define en mayor medida el trabajo profesional del profesor de 
matemáticas) desde la perspectiva del contenido matemático que 
hay que enseñar (por ejemplo la noción de función) en un nivel 
determinado ( 14-16 años). 
 Cuando un profesor de Matemáticas de Secundaria va a 
enseñar un tópico matemático concreto a unos alumnos 
determinados, después de muchos años de realizar este trabajo, 
lleva con el una serie de experiencias que la práctica le ha ido 
confirmando. Su conocimiento del contenido matemático ha sido, 
por medio de la práctica, contextualizado ("situado") en el contexto 
concreto en el que se encuentra. La reflexión sobre los sucesos del 
aula le permiten explicitar aspectos y "racionalizar" sucesos o el 
contenido de sus impresiones. Es el papel desempeñado por la 
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reflexión que podríamos derivar en metacognición. Por otra parte, 
el trabajo en grupo de profesores a través de los cuales se analizan 
diferentes formas de plantear el contenido matemático señala otra 
posible fuente y rasgo característico del conocimiento del profesor. 
 Considerando las dos perspectivas indicadas con 
anterioridad: contenido del conocimiento/creencias y estructura de 
las argumentaciones (relación entre creencia y conocimiento), 
desde el punto de vista de las características del conocimiento y 
cómo se conjetura su generación se pueden enunciar las siguientes 
hipótesis: 

- situado en el aula 
- generado a través de la reflexión sobre la propia práctica y la 

interacción con compañeros. 
 Desde el punto de vista del contenido del conocimiento, las 
hipótesis anteriores derivan en una integración entre conocimiento 
de la materia a enseñar y conocimiento de contenido pedagógico 
específico de las matemáticas, lo que se traduce en el conocimiento 
de diferentes modos de representación, su idoneidad, la adecuación 
del uso de unas formas de representar frente a otras en 
determinados momentos, etc. Por otra parte, y en otro nivel más 
concreto se reconoce el papel que desempeña el conocimiento sobre 
la forma en que los estudiantes aprenden tópicos concretos. 
 Envolviendo todo estos diferentes aspectos del conocimiento 
del profesor se encuentra sus "orientaciones" sobre el contenido 
matemático en un nivel educativo en particular, la forma de 
entender el proceso de aprendizaje, o la forma de articular los 
objetivos de enseñanza. Son lo que podríamos denominar 
"creencias" (orientaciones) sobre el aprendizaje, sobre la naturaleza 
del contenido matemático en este nivel, su papel como profesor, 
etc.... Esta idea, desde el momento en que implica una 
determinada forma de actuar, o justifica una determinada elección 
o conducta estaría relacionada al término "concepciones" utilizado 

por Ponte (1992)7. 
 
La contextualización de un rango de instrumentos de 
características distintas  
 
 Una aproximación metodológica y un diseño de investigación 
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que intente reflejar estas características debe contemplar la 
posibilidad de múltiples fuentes de datos y análisis. El proyecto 
que estamos utilizando como ejemplo pretende describir perfiles del 
conocimiento del profesor del contenido matemático y de contenido 
pedagógico específico de la noción de función en contexto concretos 
(situaciones de enseñanza-aprendizaje) como una forma de 
aproximarnos a su conocimiento profesional. Para ello, y teniendo 
en cuenta como hemos conceptualizado y acotado la idea del 
conocimiento profesional del profesor de matemáticas desde la 
perspectiva de su trabajo profesional, el proyecto de investigación 
tenía una componente de desarrollo profesional para el profesor ya 
que le facilitaba el poder hablar "de y sobre" su trabajo de enseñar 
matemáticas. Además los profesores que participaban en este 
proyecto de investigación estaban intentando modificar su 
concreción curricular en este nivel. 
 En este proyecto, la "teoría" inferida del análisis de la 
literatura y de formas de conceptualizar el conocimiento del 
profesor tiene una papel heurístico en el sentido de que 
proporciona un modelo inicial dentro del cual diseñar los 
instrumentos, pero que la propia información obtenida desde los 
instrumentos y las explicaciones plausibles inferidas pueden 
modificar la propuesta inicial. En este sentido el estudio estaba 
concebido para mantener una relación dialéctica entre el esquema 
conceptual inicial y la explicaciones inferidas que pueda permitir 
un crecimiento y mejora del esquema inicial. 
 Se diseñaron una serie de instrumentos específicos para este 
proyecto que intentaban reflejar lo que habiamos denominado 
"complejidad cognitiva" de la idea del conocimiento profesional del 
profesor de Matemáticas. Los instrumento debían recoger en 
alguna medida esta característica y por tanto proceden de 
perspectivas de investigación diferentes8. La necesidad de integrar 
diferentes instrumentos de indagación fue conscuencia del 
resultado de la revisión previa realizada sobre la forma en que 
otras investigaciones habían abordado este tema. El cuadro 3 
describe el esquema metodológico empleado. 
 Los instrumentos diseñados y empleados fueron: 
 • una entrevista centrada en los antecedentes biográficos del 
profesor y sus ideas sobre como la experiencia previa podía haber 
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influido en su forma de actuar y en las decisiones tomadas en la 
planificación, en el tipo de tareas elegidas y la evaluación del 
aprendizaje matemático; 

• una entrevista sobre la planificación global del conjunto de 
lecciones centradas en la noción de función, 

• una entrevista centrada en la clasificación y análisis de 
tareas sobre funciones extraidas de libros de texto; 

i) clasificación de tareas centrada en determinar criterios 
de clasificación, 

ii) análisis en profundidad de tareas individuales desde 
diferentes perspectivas (contenido, actividad 
demandada al estudiante, objetivo que se pretende, su 
lugar en el desarrollo curricular del profesor para la 
noción de función, etc); 

• análisis de casos, en los que el profesor debía realizar un 
análisis de situaciones hipotéticas centradas en dificultades 
de los alumnos con ideas sobre las funciones; 

• el uso de la técnica de la parrilla, desde la perspectiva de la 
Teoría de los constructos personales de Kelly, 

• grabaciones en video de algunas lecciones y entrevistas 
posteriores a la grabación, y 

• análisis conjunto de las lecciones grabadas en video entre el 
profesor y los investigadores9. 

 
Cuadro 3. Esquema metodológico del proyecto: Conocimiento de 
contenido pedagógico del profesor; El concepto de función y 
sistemas de representación. (PS91-0102; DGCYT, Ministerio de 
Educación. Madrid. España). 
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 La entrevista contextualizada en la narrativa de los 
profesores10, perspectiva biográfica y descripción del contexto fue 
considerada como una forma de comprender las percepciones del 
curricula de los profesores y su propio papel como profesores de 
Matemáticas (Nespor y Barylske, 1991). La forma en que la 
experiencia previa como aprendiz de Matemáticas, y como profesor 
de Matemáticas son variables que de alguna forma pueden llegar a 
caraterizar o dotar de significado alguno de los posicionamientos 
del profesor. La descripción del contexto junto con la entrevista 
sobre la planificación contextualizada permite obtener información 
de los rasgos característicos de las aulas y centros donde el 
profesor daba sus clases. 
 La entrevista sobre la planificación, asi como las grabaciones 
se contextualizaron en una clase de alumnos de 14-15 años y con 
la noción matemática de función. A través de una entrevista sobre 
la planificación del grupo de lecciones que se habían preparado 
sobre la noción de función para esta clase, el profesor expuso una 
panorámica general de los objetivos, representaciones utilizadas, 
tipo de tareas, conceptos vinculados a la noción de función, etc. Así 
mismo, la entrevista permitió explicitar las razones por las cuales 
se habían tomado las decisiones instruccionales. Se observaron y 
grabaron en video diversas lecciones  y se realizaron entrevistas 
posteriores a las observaciones centradas en incidentes críticos y 
características del desarrollo de la clase que tanto el profesor o los 
investigadores consideraron de interés comentar.  
 Una parte importante del trabajo profesional de un profesor 
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se centra en el diseño, elección, modificación y uso de tareas 
centradas en un contenido matemático y utilizadas con un objetivo 
educativo. Aunque muchas veces los criterios utilizados por el 
profesor pueden ser implícitos, una forma de llegar a una mejor 
comprensión de las razones de sus elecciones es intentar explicitar 
los criterios utilizados en un nivel "micro" de su planificación. Para 
este objetivo se diseñaron dos instrumentos de investigación 
apoyados en el uso de problemas matemáticos con funciones que 
aparecían en libros de texto. Los instrumentos diseñados estaban 
centrados en la clasificación y análisis de los problemas. Las 
problemas extraidos de los libros de texto procedían de un análisis 
previo de diferentes libros de texto utilizando como criterio el modo 
de representación utilizado en el problema y la actividad hipotética 
que el problema demandaba al alumno (García y Llinares, 1995). 
En la primera parte, el profesor tenía que clasificar 20 problemas 
proporcionados por los investigadores utilizando diferentes criterios 
y describiendo cada grupo realizado. En la segunda parte el 
profesor analizaba en profundidad  10 de estos problemas desde 
diferentes perspectivas (objetivo, dificultad, lugar en el curriculum, 
etc). El cuadro 4 muestra algunos de los problemas utilizados. 
 
Cuadro 4. Algunas tareas sobre funciones extraidas de los libros de 
texto utilizadas en la parte de "clasificación y análisis de tareas". 
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Pedro y Ana han escrito varias cartas a algunos amigos en las que 

incluyen recortes de prensa.Al llegar a Correos para poner los 
sellos les han enseñado la tabla del margen por la que se rige el 
franqueo. 

 
Al pesar las cartas se han dado cuenta de que la carta de Luis 

pesa 15 g, la de Carmen 80 g, la de Marisa 90 g, la de Juan 625 
g y la de José Ramón 500 g. 

 
a) ¿Qué franqueo tendrán que poner a cada una de las 

cartas? 
b) Con el franqueo que le corresponde a la carta de José 

Ramón no se ponen de acuerdo. ¿Es la tabla 
suficientemente clara o induce a error? 

c) ¿Es posible que a dos cartas con distinto peso les 
corresponda el mismo franqueo? 

d) Si hubieran enviado a Luis todas las cartas en un único 
sobre, para que él después las repartiera, ¿cuánto se 
ahorrarían en el franqueo? 

e) ¿Podrías representar mediante una gráfica esta 
correspondencia que asigna a cada carta su franqueo? 

 
Trata de resolver estas cuestiones. 

 
Hasta 20 g.......................................20 PTA 
De más de 20 g hasta 50 g...............26 PTA 
De más de 50 g hasta 100 g.............39 PTA 
De más de 100 g hasta 250 g...........85 PTA 
De más de 250 g hasta 500 g.........170 PTA 
De más de 500 g hasta 1000 g.......235 PTA 
De más de 1000 g hasta 2000 g.....320 PTA 

 

 

Se quieren construir cajas de cartón sin tapa a partir de piezas 
cuadradas de 1 m de lado, cortando cuadrados iguales en las 
esquinas y doblando. Expresa el volumen en función del lado x 
del cuadrilátero cortado en la esquina. 
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Dibuja las gráficas de las parábolas siguientes localizando, 
previamente, el vértice: 

 
a) y = x2 + 2    b) y = x2 - 8x + 16;   c) y = x2 - 4x; 
 
d) y = -x2 - 5   e) y = -x2 + 4x + 5;   f) y = 2x2 + 2 

 

 

Asigna a cada una de las parábolas una de las ecuaciones 
siguientes: 

1) y=1/3 x2 + x -2 
2) y= x2 -2x +2 
3) y= -x2 -2x -3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Una componente importante del conocimiento profesional del 
profesor es el relativo a las características del aprendizaje de 
nociones concretas. Aunque la hipótesis planteada subraya el 
caracter integrado de diferentes componentes del conocimiento, 
pensamos que podría aportar información relevante indagar sobre 
aspectos específicos. Para ello se penso en el uso de casos como un 
instrumento que permite reflejar la forma narrativa y metafórica en 
la que el profesor suele referirse al aprendizaje de nociones 
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concretas en sus alumnos. 
 Para el diseño de los casos se realizó una revisión de la 
literatura sobre las características de aprendizaje de los 
estudiantes de nociones relativas a las funciones. Desde esta 
revisión se identificaron ciertos temas que parecían idóneos al nivel 
educativo en el que se contextualizó la investigación y al 
curriculum al que los profesores normalmente estaban en 
contacto. Estos temas fueron: (i) errores en la interpretación global 
de gráficas, (ii) el papel de las "imágenes" que los alumnos 
construyen como consecuencia del tipo de tarea que suelen 
realizar, (iii) separación entre el procesamiento visual y analítico de 
la información puesto de manifiesto en la dificultad de operativizar 
ciertos aspectos del concepto función en relación al modo de 
representación utilizado, y (iv) las dificultades generadas por la 
idea de variable. 
 Estos cuatro temas constituyeron el contenido de los casos 
diseñados que tomaron la forma de situaciones hipotéticas de clase 
que describían respuestas erroneas producidas por los alumnos 
ante tareas con funciones. La estructura del caso consistía en la 
descripción de una respuesta hipotética de un alumno a una tarea 
y  cuestiones que el caso planteaba al profesor. Unas cuestiones 
eran de diagnosis, centradas en identificar posibles causas para la 
respuesta descrita . Otra cuestión tenía caracter de intervención: 
de qué forma podía el profesor ayudar al alumno. El cuadro 5 
incluye uno de los casos diseñados y utilizados. 
 La necesidad de identificar una forma de relacionar 
diferentes aspectos del conocimiento del profesor, que pudiera 
aportar información sobre el significado del término "complejo" 
utilizado para describirlo, nos llevo a plantear una adaptación de la 
técnica de las rejillas elemento-constructos introducida por Kelly 
para operativizar su teoría de los constructos personales (Lehrer y 
Franke, 1992; Sánchez, 1992; Yaxley, 1991). 
 
Cuadro 5. Caso diseñado correspondiente al tema 3 identificado en 
la revisión bibliográfica de la literatura sobre el aprendizaje de la 
noción de función: Separación entre el procesamiento visual y 
analítico de la informacion puesto de manifiesto en la difiicultad de 
operativizar ciertos aspectos del concepto función en relación al modo 
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de representación utilizado" 
 

En una clase de 2º de BUP (15-16 años), después de introducir el 
tema correspondiente al cálculo de funciones (suma, resta, 
inversa, ...) se pidió a los alumnos que calcularan la inversa de 
las cuatro funciones siguientes 

 
a) 
 
 
 
 
 
b) y =2 x + 3 
 
c) y = x/4 - 2 

Un alumno dijo 
"Para calcular la inversa de las funciones b) y c), sólo tengo que 

despejar la x de esas expresiones. En el dibujo de la gráfica sólo 
tengo que cambiar la x por la y". 

 
¿Cómo podrías responder al comentario de este alumno? 
¿Cuál crees que puede ser la causa de esta respuesta? 
¿Qué crees que tiene en mente el estudiante? 
 

d) 
 
 
 
 
 

 
  Tres dominios fueron elegidos para  elicitar elementos 
representativos para el profesor: (i) las funciones como contenido 
curricular y diferentes modos de representación, (ii) las funciones 
en relación a otros contenidos curriculares de las matemáticas, y 
(iii) las funciones en relación a la actividad de enseñanza en las 



            Llinares 

aulas. A través de la entrevista de elicitación de elementos se 
obtuvieron una serie de "tarjetas" proporcionadas por el profesor. 
Las tarjetas junto con los protocolos de la entrevista constituyeron 
el conjunto de elementos en los distintos dominios considerados. El 
cuadro 6 incluye una muestra de elementos identificados por un 
profesor para el primer dominio considerado. 
 La elicitación de constructos se realizó a través del 
procedimiento de comparación de triadas (de tres elementos indicar 
en que se parecen dos que se diferencian del tercero). La 
identificación de elementos y constructos correspondientes en cada 
dominio permitió la elaboración de una rejilla elementos-
constructos en cada uno de los dominios. Cada rejilla fue rellenada 
por el profesor evaluando cada elemento en relación a los 
contructos. El proceso de dotar de significado por parte del 
profesor a la relación elementos-constructos determinó la 
reducción del número de elemento y constructos en las matrices 
(ver Sánchez et al. 1995 para una descripción detallada). 
 La combinación e integración de la información procedente 
de estos instrumentos de características diferentes debe 
permitirnos obtener una comprensión más profunda de la 
naturaleza contextualizada del conocimiento profesional del 
profesor de Matemáticas. Esto debe conseguirse a través de 
superar características superficiales del conocimiento que una 
determinada utilización de instrumentos individuales puede 
mostrar como relevante. El conocimiento y creencias del profesor, 
inferidos desde la triangulación de información procedente de 
diversas fuentes con un reconocimiento explícito del papel que 
puede desempeñar el contexto en la caracterización de la práctica, 
son en este caso, y en un primer nivel de análisis, altamente 
específicos del contenido (la noción de función) y del nivel 
educativo (14-16 años). 
 
 



         Conhecimento Profissional 

Cuadro 6. Algunos elementos elicitados por un profesor (protocolo 
+ tarjeta) en el dominio "Las funciones como contenido curricular y 
diferentes modos de representación".  
 

Protocolo de la entrevista. Tarjeta generada por el profesor 

Elemento 1: 
"Lo primero que yo hablo de funciones es la 
relación de dependencia ... (situación) nos 
tomamos un cafe y vamos a poner el dinero 
que hemos pagado en función del número 
de cafés. Entonces la función sería el 
dinero que tenemos que pagar, unas 60 pts 
... por el número de cafés que nos 
tomamos. El número de cafés lo 
representamos por x, ya que a ellos (los 
alumnos) la x si les suena. Además, en vez 
de llamarlo dinero lo vamos a representar 
por y = 60x" 

 

Elemento 5 
" ... partiendo de la gráfica y viceversa. En 
estas funciones ya no tenemos que partir 
de situaciones reales. Podemos dar estas 
gráficas y ver a que ecuación pueden 
responder o ver características 
...(dominios, pendiente,..) y ahora llegas a 
la expresión algebraica" 

 

Elemento 18 
" ... me gusta hablarles de lo que es una 
parábola como curva, algunas 
características: tiene un vertice, un eje de 
simetría ... Entonces cuando empezamos a 
representar estas funciones, dan origen a 
una parábola especial, que son las que su 
eje siempre está aquí (eje vertical). 
Veríamos primero las de este tipo y 
después empezaríamos con otras,... incluso 
podríamos empezar ya a partir de gráficas 
de este tipo y luego buscar a partir de la 
gráfica, la ecuación". 

 

Elemento 19 
" .. estas cosas las podríamos hacer en 1º 
(14-15 años). Incluso podríamos ver otro 
tipo de funciones. Con expresiones 
algebraicas ya se acabó, pero con gráficas 
si que podríamos poner otras cosas que 
tuvieran discontinuidad ... (  )(para el 
estudio de ...) discontinuidades, asíntotas 
... algunas características de las funciones" 

 

 
  
 
 Kagan (1990) indicó la necesidad de considerar la validez 
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ecológica de las tareas e instrumentos empleados. Para esta autora 
es necesario explicitar en relación a qué se está analizando el 
conocimiento del profesor. En este ejemplo metodológico que 
estamos describiendo pensabamos que una forma de superar las 
limitaciones de instrumentos determinados era emplear una rango 
amplio de ellos con características diferentes. Como consecuencia 
la validez ecológica no debería contemplarse desde el uso de un 
único tipo de instrumento, sino desde la visión integrada de todos 
ellos. En este ejemplo, la validez ecológica debe considerarse desde 
la conducta del profesor y la toma de decisiones y no desde los 
resultados de los alumnos. En este sentido adoptamos como idea 
de validez ecológica de los instrumentos empleados la coherencia 
entre el contenido del conocimiento y creencias del profesor y la 
toma de decisiones, conducta y contenido del proceso de reflexión 
realizado en relación al contexto específico. Por tanto no se 
considera la necesidad de determinar un referente externo en 
relación al cual "evaluar" el conocimiento profesional. 
 Lo que pone de manifiesto este ejemplo es que para 
caracterizar la complejidad y contextualización de nociones como 
"conocimiento profesional del profesor de matemáticas"  
necesitamos una integración de instrumentos de características 
diversas. Además, el diseño de estudios siguiendo esta 
aproximación metodológica múltiple permite una mejor coherencia 
en la forma de entender los nuevos significados dados a la idea de 
triangulación extendiéndose más alla de la recogida de datos e 
introduciéndose en el campo de la interpretación de estos 
(Mathison, 1988). Para esta autora 

 
 "el valor de la triangulación no es solo una solución 

tecnológica a la recogida de datos y al problema del análisis, 
es una técnica que propociona una mejor y mayor evidencia 
desde la que los investigadores puedan construir 
proposiciones significativas sobre el mundo social. El valor de 
la triangulación está en proporcionar tal evidencia que el 
investigador pueda construir explicaciones de los fenómenos 
sociales desde los que se han generado la evidencia" 
(Mathison, 1988;, p.15). 
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 Desde esta nueva forma de entender la triangulación, no sólo 
como recurso en la recogida de datos, sino también en la 
elaboración de explicaciones plausibles, Mathison (1988) indica 
que son necesarios varios niveles de evidencia. Estos diferentes 
niveles de evidencia, concretados en diferentes formas de conocer 
lo que se esta estudiando exige por tanto la integración en un 
mismo proyecto de instrumentos metodológicos con características 
diferentes, y en cierta medida complementarias, considerando 
 

• los propios datos, 
• poseer una comprensión holística del proyecto, y 
• explicitar la propia perspectiva de los investigadores. 

 
 Desde el ejemplo metodológico que hemos descrito, esta 
nueva forma de entender la triangulación cambia el foco de este 
proceso desde una solución tecnológica para asegurar la validez y 
coloca la responsabilidad en el investigador para la construcción de 
explicaciones plausibles de los fenómenos estudiados (Mathison, 
1988). Este nuevo significado dado a la idea de triangulación le 
convierte en un instrumento del diseño de investigación para 
"operativizar" la influencia del contexto en la forma en que el 
profesor actua. Las hipotéticas discrepancias entre contenido del 
conocimiento y creencias y la práctica desarrollada debe ser 
"filtrada" a través de la influencia del contexto. Creemos que de esa 
forma podemos "manejar" en mejor medida la idea de la 
contextualización del conocimiento profesional del profesor de 
Matemáticas al construir nuestras explicaciones de lo estudiado. 
 Los diseños de estudios empleando una rango amplio de 
instrumentos, junto con este nuevo significado dado a la idea de la 
triangulación pueden empezar a responder a cuestiones como las 
planteadas por Schoenfeld (1994)  

 
"¿cómo justificamos las cuestiones de validez y fiabilidad de los 

nuevos métodos? ...  
¿cómo nos aseguramos que los métodos (i) proporcionan luz 

sobre constructos importantes, (ii) pueden ser usados por 
otros entrenados para ello, y (iii) producen resultados 
similares cuando otros los utilizan?" (Schoenfeld, 1994, p.709) 
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 Schoenfeld (1994) en su análisis de la evolución 
metodológica que ha experimentado el campo de la Educación 
Matemática plantea una serie de preguntas pertinentes sobre la 
identificación de estandares de calidad y comunicación tanto de los 
resultados de las investigaciones como de las cuestiones 
metodológicas. Por ejemplo, 

 
"¿Cómo podemos caracterizar métodos "robustos" vs. "fragiles"? 

(Es decir, ¿son los resultados derivados de algunos métodos 
más desaviantes que los derivados de otros, debido a la 
consistencia interna o triangulación?" (Schoenfeld, 1994; 709) 

 
 La metodología del proyecto de investigación descrita en esta 
sección intenta ser un ejemplo de cómo investigadores en 
educación matemática y en el campo concreto del conocimiento del 
profesor podemos ir reuniendo evidencia metodológica compatible 
con la evolución conceptual de los fenómenos cognitivos que 
pretendemos estudiar. 
 
La reflexion metodologica como ambito de analisis en las 
investigaciones en educacion matematica. Los estudios sobre 
el conocimiento profesional del profesor de matemáticas como 
contexto 
 
 A veces podemos llegar a pensar que las cuestiones 
metodológicas en las investigaciones son de segundo nivel. La 
preocupación primordial es tener en cuenta unas preguntas y 
proporcionar unos resultados. Sin embargo la madurez de un 
campo de investigación puede venir reflejada por la naturaleza de 
los métodos de indagación empleados. Esta cuestión ha surguido 
en un primer plano como consecuencia de la traslación realizada 
en los paradigmas de investigación en Educación Matemática. La 
consideración de otros métodos de investigación distintos de los 
estadísticos, como consecuencia de la evolución conceptual de los 
problemas planteados, lleva emparejada la generación de 
cuestiones sobre el diseño y métodos de investigación. Una nueva 
clase de situaciones y fenómenos bajo estudio requiere un nuevo 
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conjunto de explicaciones y un nuevo conjunto de instrumentos 
para descubrirlos (Schoenfeld, 1994; 703). 
 Reconocer la complejidad y la naturaleza contextualizada del 
constructo conocimiento profesional del profesor de Matemáticas 
conlleva la necesidad de creer nuevos métodos y diseños de estudio 
que permitan una mejor aproximación a la comprensión de esta 
noción. Crear nuevos instrumentos de indagación que tengan en 
cuenta esta complejidad es una cuestión que no debemos dejar en 
un segundo plano. La reflexión metodológica puede poner de 
manifiesto cuestiones sutiles y empezar a explicitar el conjunto de 
estandares (principios) que los nuevos instrumentos deben 
considerar. En este sentido el desarrollo y evaluación del uso 
integrado de diferentes instrumentos como el descrito aquí debe 
considerase en fase formativa y de desarrollo. Además, enfatizar la 
necesidad de desarrollar este tipo de análisis pero referidos a 
tópicos concretos, como en este caso el de función, permite ampliar 
el significado dado a la idea de "conocimiento situado" del profesor. 
El análisis comparativo de diseños de investigación y de la 
integración de instrumentos utilizados en diferentes estudios sobre 
el conocimiento profesional del profesor permitirá ir ampliando 
nuestra comprensión de cuestiones metodológicas como las 
planteadas por Schoenfeld (1994). 
 Otra característica que debemos subrayar es que el estudio 
del conocimiento profesional del profesor de Matemáticas, según ha 
sido planteado en el ejemplo descrito, en relación al concepto de 
función en el contexto de enseñar alumnos de 14-16 años, no 
asume la existencia de una estructura "idónea" o correcta para el 
conocimiento del profesor generado a través de la práctica. Asumir 
un criterio en contra del cual evaluar el conocimiento del profesor 
es todavía una cuestión no contestada en los estudios sobre las 
cogniciones de los profesores. El conocimiento de las matemáticas 
"per se" puede no ser un referente adecuado para el análisis del 
conocimiento profesional. Por otra parte, utilizar el resultado del 
aprendizaje de los alumnos traslada la cuestión a la 
conceptualización de lo que se entiende por aprendizaje de las 
matemáticas (Lampert, 1988). Un camino está abierto con los 
estudios sobre el conocimiento profesional del profesor en la línea 
de intentar obtener características de este conocimiento profesional 
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que empiece a fundamentar programas de formación y una nueva 
conceptualización de la labor de enseñar matemáticas como una 
profesión. Por otra parte, esta idea del referente para el análisis del 
conocimiento profesional del profesor puede tener ciertas 
implicaciones administrativas en el contexto de la evaluación del 
profesor (Delandshere y Petrosky, 1994). 
 En paralelo a estas reflexiones debemos empezar a generar 
cuestiones relativas a la naturaleza de la información obtenida. 
Este tema de interés, que solo dejaremos apuntado, es la forma en 
que el diseño de la investigación, desde el punto de vista de cómo 
se plantea el problema de investigación, la aproximación 
metodológica adoptada, el esquema analítico generado, etc, permite 
hablar de los datos obtenidos como conocimiento científico, 
generado en paradigmas de investigación que no siguen una 
epistemologías derivada de la racionalidad técnica. En la vertiente 
política de esta cuestión Kagan (1990) señala 

 
"La cuestión es si esta información es considerada como 

conocimiento por los que tienen el poder de determinar cómo 
los estudiantes para profesor deberían ser formados. El 
conocimiento, depués de todo, es culturalemnte definido 
(Anderson, 1989). Es decir, las fuerzas más poderosas 
política y económicamente dentro de una sociedad definen la 
clase de información que se considera como conocimiento de 
la práctica profesional" (Kagan, 1990, p. 457). 

 
 Estas diferentes cuestiones ponen de relieve la vitalidad de la 
investigación sobre el conocimiento, creencias o concepciones de 
los profesores de Matemáticas. Esperemos que la reflexión en los 
diferentes ambitos abiertos en este campo de investigación en 
Educación Matemática nos permita mejorar los diseños y contextos 
en la formación inicial y permanente de los profesores de 
Matemáticas. El crecimiento del campo de investigación al 
reconocer como válido el estudio los procesos mentales y contenido 
de las cogniciones de los profesores (y de los estudiantes) plantea 
cuestiones de índole metodológica que debemos empezar a 
formular e intentar dar respuestas si queremos seguir avanzando. 
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[1] Este trabajo ha sido realizado como parte del proyecto PS91-
0102 del Programa Sectorial de Promoción General del 
Conocimiento financiado por  la DGICYT. Ministerio de Educación, 
Madrid, España. 

[2] Ponte (1992) desde un punto de vista "macro" considera útil 
distinguir entre tres tipos de saberes/conocimiento desde el punto 
de vista de las características de la actividad que lo produce: saber 
científico, saber profesional y saber común. El saber científico es 
producto de la actividad científica caracterizada por el esfuerzo de 
racionalización, por la argumentación lógica y por la confrontación 
con una realidad empírica.  El saber profesional es producto de 
una actividad profesional caracterizada por la acumulación de una 
experiencia práctica en un dominio dado, y que será tanto más 
eficaz cuanto más se pueda referir a conocimientos de orden 
científicos (el papel de la reflexión en esta producción de 
conocimiento). El saber común desempeña un papel decisivo en los 
procesos de socialización que se articulan como una interpretación 
de la experiencia más inmediata. 

[3] Traducción al castellano que realizamos del témino ingles 
"pedagogical content knowledge". 

[4] "Orientaciones de un profesor hacia un dominio de contenido 
particular" para indicar la comprensión personal de lo que significa 
enseñar y aprender un contenido particular. Esta idea incluye 
juicios sobre actividades instruccionales, sobre el papel del 
profesor, objetivos educativos y formas de evaluar (Grossman et al. 
1989). Kagan (1990) identifica el término "orientaciones hacia" con 
la idea de "creencias epistemológicas". 

[5] Thompson (1992) admite implicitamente la necesidad de un 
"referente externo" al profesor para determinar las características 
del contenido de la información de lo que el profesor dice (o el 
investigador infiere). Sin embargo desde la Epistemología 
(Fenstermacher, 1994) se apunta la necesidad de determinar el 
status de la información obtenidad desde la estructura de las 
propias argumentaciones realizadas por el profesor ( o en alguna 
medida inferidas por el investigador desde la información obtenida 
desde el profesor). 
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[6] "knowledge claim" expresión inglesa traducida por conocimiento 
pretendido o pretensión de que algo es conocimiento. 

[7] El hecho de que el contenido de una determinada "creencia" 
implique una predisposición para actuar en una determinada 
manera o tomar una determinada decisión instruccional sobre el 
contenido matemático puede conllevar cierto paralelismo con la 
idea de "perspectiva de acción" (Llinares, 1989; Zeichner, 
Tabachnick y Densmore, 1987) como se habia indicado 
anteriormente. 

[8] En este sentido T. Romberg (1992) señala que: "Lo que distingue 
un método de otro no es únicamente la forma en que la 
información es reunida, analizada y comunicada, sino también el 
mismo tipo de cuestiones que se preguntan tipicamente y los 
principios o paradigmas sobre los que se apoyan los métodos para 
investigar tales cuestiones" (p. 50). 

[9] Analizar su propia enseñanza con ayuda del video y 
cooperativamente con un grupo de educadores matemáticos es un 
medio potente a través del cual desarrollar la capacidad de auto-
reflexión del profesor y un medio que permite operativizar la 
relación entre un proyecto de investigación y el desarrollo 
profesional del profesor. 

[10] Tochon (1994) ha realizado un análisis de esta aproximación 
desde la semiótica. 
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Introdução 
 
 Vou apresentar três modelos através dos quais, na 
investigação, é descrito o conhecimento do professor e tentar tornar 
visível como cada um deles explica a produção, a natureza e as 
características desse conhecimento e quais os componentes que 
considera essenciais Analisar-se-ão, seguidamente, os pressupostos 
subjacentes a esses modelos e, por fim, quais as vertentes que 
devem orientar a observação das práticas lectivas para que se possa 
chegar à compreensão conceptual do saber do professor e da sua 
formação. 
 Hoje em dia, com maneiras diferentes de conceber o 
conhecimento, a importância da análise do acto de ensinar e da 
integração de opiniões e saber dos próprios professores no estudo 
dos aspectos do seu conhecimento necessário ao sucesso 
profissional, não é muito polémica. Não obstante, encontraram-se 
perspectivas distintas sobre as motivações desta análise, o tipo de 
conhecimento que o professor sustenta, e quem pode produzir esse 
saber, reflectindo-se tais perspectivas até no próprio termo usado 
para traduzir o conhecimento do professor. Surgem então os vários 
modelos que fornecem interpretações diferentes do que significa 
pensar como um professor. 
 
Os modelos 
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 Do que tem sido dito sobre o conhecimento/pensamento do 
professor foram feitas várias tentativas de classificação, agrupando, 
de algum modo, autores, correntes e opiniões. Destacam-se Clark 
(1988), Fenstermacher (1994) e Carter (1990). Vamos seguir esta 
última categorização e apresentar um modelo que represente cada 
um dos grupos definidos por esta investigadora. 
 Começar-se-á com o modelo cognitivo de competências de 
ensino, incluído num primeiro grupo das duas classificações atrás 
referidas (Carter e Fenstermacher) e que assenta numa concepção 
de conhecimento fundamentalmente formal (Fenstermacher, 1994); 
seguidamente, e sobre o conhecimento prático, apresentar-se-á o 
modelo de Elbaz (classificado por Clark, como investigação sobre 
teorias implícitas e preconcepções). Por fim referir-se-á um modelo 
para o conhecimento do professor, que, na minha perspectiva, o 
entende como sendo tanto formal como prático: valoriza de uma 
maneira especial o conteúdo que se ensina mas também a forma 
como se traduz esse conhecimento num tipo de ensino que produza 
compreensão nos alunos, a saber, o modelo de Britt- Mari Barth. 
 
Modelo cognitivo de competências de ensino 
 
 Vindo directamente da psicologia e mais concretamente das 
teorias de processamento de informação, este modelo desenvolve-se 
descrevendo os esquemas mentais, que existem e são usados pelo 
professor quando toma decisões na aula. Segundo aquele, é através 
destas estruturas de organização do conhecimento que a informação 
é armazenada, e, facilmente, recuperada sempre que houver 
necessidade. Com grande influência na investigação, esta visão 
sobre o saber do professor centrou-se inicialmente no estudo da 
planificação e tomada de decisões (Leinhardt e Greeno, 1986; Clark 
e Yinger, 1987) tendo, hoje em dia, enveredado para o estudo 
qualitativo das diferenças entre professores competentes/não 
competentes (Berliner, 1986). Estes trabalhos assumiram que os 
professores competentes possuem um tipo especial de conhecimento 
diferente daqueles que estão no início da carreira, de natureza 
diferente do conhecimento do conteúdo, e que vai influenciar a 
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evolução da aula. Segundo os seus autores, é o conhecimento do 
modo de organizar e gerir uma classe que determina a forma como o 
próprio conteúdo é considerado, isto é, serve de base para a 
transformação do conteúdo. Tal conhecimento, denominado em 
outras profissões conhecimento especializado, é considerado 
complexo, implícito e experiencial. Fenstermacher (1994) afirma 
porém que as investigações incluídas neste grupo, tendo como 
intensão estudar o conhecimento do professor tendo em vista 
produzir conhecimento para o professor usar ou determinar o 
conhecimento essencial para o ensino (dos quais os trabalhos de 
Berliner são exemplo) atribuem ao conhecimento dos professores 
um carácter formal ou teórico, dado que o consideram possível de 
adquirir através de estudos do ensino pelo método 
convencionalmente apelidado de científico 
 
O modelo do conhecimento do professor como prático  
 
 Outros estudos assentam, segundo Fenstermacher (1994), 
num pressuposto distinto do anterior, uma vez que o consideram 
fundamentalmente prático e portanto adquirido com a experiência. 
Salienta que tais trabalhos têm como finalidade conhecer aquilo que 
os professores já sabem, iluminando os aspectos do seu saber 
resultantes da sua formação, experiência e reflexão sobre esta 
(Elbaz, 1983, 1991; Connelly e Clandinin, 1986; Schön, 1990). É 
outra linha de investigação que engloba as crenças, os insights e os 
hábitos no saber que torna os professores capazes de trabalhar na 
escola. Este saber prático, considerado definido no tempo e 
específico de uma situação, orienta e influencia a acção do professor 
de forma única. Apesar de utilizarem diferentes termos para referir o 
conhecimento do professor — conhecimento prático pessoal 
(Clandinin, 1985); conhecimento prático (Elbaz, 1983); 
conhecimento na acção (Schön, 1983)— esta linha de investigação 
tem subjacente que o conhecimento que o professor constroi e que 
lhe é determinante para ensinar qualquer conteúdo, é de natureza 
prática. Vejamos o modelo desenvolvido por F. Elbaz (1983). 
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O modelo de Elbaz 
 
 Tem como influências a sociologia fenomenológica, a 
psicologia, os filósofos existencialistas, pragmáticos e os filósofos da 
ciência (Dewey, Schwab, Schutz, Kuhn, Ponty, Kelly). 
 Elbaz (1983) foi pioneira na defesa da valorização do saber 
prático do professor e o seu modelo foi considerado uma achega 
fundamental para a compreensão desse conhecimento. Este modelo, 
desenvolvido a partir de um estudo de caso de uma professora de 
Inglês de uma escola secundária canadiana, assume que o 
conhecimento dos professores é de natureza dinâmica, contextual e 
tácita. Não se restringe unicamente a saber fazer coisas, é o 
conhecimento de alguma coisa e tem substância (Elbaz, 1983, p. 
14).  Mesmo o conhecimento do professor sobre o conteúdo que 
ensina, tanto como o de outras áreas, se bem que informado pela 
teoria, é um conhecimento prático, formado para e por situações 
práticas. Entende, igualmente, o conhecimento como pessoal, 
evidenciando assim os seus aspectos idiossincráticos através da 
análise das concepções em que assenta a selecção e combinação dos 
diversos conteúdos, e as mudanças práticas que se surgiram na 
professora que investigou. A motivação de Elbaz no estudo e 
conceptualização do saber da professora, relacionam-se com o 
considerar uma via para a valorização da profissão e uma 
possibilidade para o professor se apropriar desse saber. 
 Elbaz (1983) afirma que o conhecimento do professor e o uso 
que dele faz, devido à sua natureza, só se tornam manifestos, se 
reflectirmos sobre a experiência diária, sobre o trabalho que o 
professor faz. Este, para levar a cabo o seu trabalho tanto a 
planeamento como o ensino, tem de possuir um conjunto de 
conhecimentos que cresce com a experiência e que tem a ver com a 
estrutura social da escola, a comunidade da qual a escola faz parte 
e até mesmo com sensibilidade ao que é ou não por ela aceite. Tem 
ainda a ver com o que se requer do professor e do estudante para 
sobreviver e para ter sucesso. Este última faceta do seu 
conhecimento inclui os estilos de aprendizagem dos alunos, os 
interesses, as necessidades e as dificuldades que possuem e um 
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repertório de técnicas de ensino e competências de gestão da sala de 
aula. Este conhecimento experiencial do professor pode ser baseado 
no conhecimento teórico, da disciplina e de áreas tais como: o 
desenvolvimento da criança, a aprendizagem e as teorias sociais. 
Todas estas espécies de conhecimento teórico, são integradas pelo 
professor, filtradas pelos valores e crenças pessoais, constituindo 
um saber que orienta a sua prática, sendo, por tal, referido por 
Elbaz como conhecimento prático. Este é, na perspectiva da autora, 
o que maior influência tem nas decisões que o professor toma na 
sala de aula, deriva das suas acções e decisões, e fornece ao 
professor a flexibilidade necessária para raciocinar, julgar, pesar 
alternativas, reflectir e actuar. 
 
O conhecimento didáctico do conteúdo 
 
 É o tipo de investigação que considera que faz mais sentido 
estudar o conhecimento do professor na área ou disciplina que 
ensina, pois, não obstante ser possível encontrar aspectos gerais 
que caracterizam um bom professor, entende haver particularidades 
inerentes ao conteúdo que é fundamental conhecer. Os académicos 
que têm avançado por este caminho partem do pressuposto que a 
definição de um ensino eficaz varia de disciplina para disciplina, 
pelo que mais importante que identificar genericamente um bom 
professor é estudar os requisitos para o ensino de cada disciplina 
(Garcia, 1992). São exemplos destas investigações os trabalhos de 
Lee Shulman e de Britt-Mari Barth. Fenstermacher (1994) considera 
os trabalhos de Shulman uma terceira abordagem ao conhecimento 
do professor, uma vez que o entende como uma combinação de 
conhecimento formal e prático.  
 
Modelo de Britt-Mari Barth 
 
 Considerando que as teorias implícitas de cada professor têm 
uma influência enorme na sua prática pedagógica, entende ser 
fundamental que este se aproprie de utensílios de análise de modo a 
alargar ou modificar a percepção que, intuitivamente, elaborou, de 
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acordo com a sua experiência enquanto aluno. Colocando aí o 
desafio da formação de professores, apresenta um modelo, que tem 
como enquadramento conceptual, a abordagem psicológica de 
Brunner e Vygotsky, os trabalhos de Rogers e Dewey, e a filosofia de 
Wittgenstein. 
 Discutindo as orientações nacionais da política educativa, 
para os futuros professores, onde se definem três eixos 
fundamentais do conhecimento do professor, relacionados com as 
identidades disciplinares, a gestão das aprendizagens e o sistema 
educativo, a autora considera prioritário, entre estes, desenvolver, 
no formando, o conhecimento dos processos através dos quais o 
saber se elabora. Assim, para ela, na formação professores, a 
garantia de conhecimentos sólidos na disciplina não é suficiente, 
sendo fundamental entender o modo como esses conhecimentos se 
construíram. 
 Uma comparação entre diversos aspectos destes modelos 
encontra-se nos quadros seguintes: 
 

Conteúdo do conhecimento 
Modelo cognitivo 

 

Modelo de Elbaz 

 

Modelo de Barth 

 

• Conhecimento do 

conteúdo 

• Conhecimento do 

conteúdo 

• Conhecimento do 

conteúdo 

• Estrutura de lição  

(Gestão e organização da 

sala de aula) 

• Conhecimento de si • Conhecimento do ensino 

desse conteúdo: 

 • Conhecimento do meio • preparação (selecção e 

ordenação tarefas) 

 • Conhecimento do 

desenvolvimento do 

currículo 

• passagem à prática  

(estruturação; interacção ) 

 • Conhecimento do 

processo de ensino/ 

aprendizagem 

 

 
Organização do conhecimento 



                                 Modelos de conhecimento e prática lectiva 

Modelo cognitivo 

 

Modelo de Elbaz Modelo de Barth 

• Agenda  • Imagens •Rede conceptual 

• Guiões • Princípios • nominação 

• Rotinas • Regras • explicação 

  • exemplificação 

 
Produção do conhecimento 

Modelo cognitivo 

 

Modelo de Elbaz Modelo de Barth 

•Valoriza a teoria • Valoriza a experiência • Valoriza a experiência 

• Não nega a experiência • Não nega a teoria e a teoria 

 

 
Conteúdo do conhecimento 

 
Modelo cognitivo 
 
 Os trabalhos de Gaea Leinhardt (1990) e de David Berliner 
(1986), pela reflexão e observação que fizeram do trabalho de 
professores competentes e sem experiência, defendem que há dois 
sistemas de conhecimento fundamentais, relacionados entre si: o 
conhecimento do conteúdo (definido como o conhecimento que o 
professor necessita de ter ou usar no ensino dum determinado nível 
de uma disciplina) e a estrutura de lição (conhecimento prático). 
Berliner (1986) chama a este último, conhecimento da organização e 
gestão da sala de aula e, tal como Leinhardt considera ser este 
domínio determinante para uma performance de sucesso, pois, é ele 
que vai influenciar o modo de considerar o conteúdo. 
 
Modelo de Elbaz 
 
 Na descrição do conhecimento do professor Elbaz apresenta as 
áreas do conhecimento prático que parecem relevantes para o seu 
ensino: conhecimento de si; conhecimento do meio de ensino; 
conhecimento do conteúdo; conhecimento do desenvolvimento do 
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currículo; conhecimento do próprio processo ensino. Apresenta 
aquilo a que chama orientações do conhecimento prático (definidas 
por Elbaz de modo a reflectir como o conhecimento prático é retido e 
usado), identificando cinco, cada uma gerando pressupostos e 
questões acerca do uso que o professor faz desse conhecimento: 
orientação para situações; orientação pessoal; orientação social; 
orientação experimental; orientação teórica. Estas cinco orientações 
são importantes por permitirem caracterizar o conhecimento do 
professor. 
 
Modelo de Barth 
 
 A posição de Britt-Mari Barth (1993), semelhante à de 
Shulman, é que todo o professor deve ser tanto um especialista da 
transmissão do saber como do próprio saber porque as duas 
funções se completam, sendo mesmo uma meio de valorizar a outra. 
 Ser competente ao nível do saber transmitir implica que o 
professor deve ser um conhecedor a dois níveis: ao nível da 
preparação (momento em que o professor torna o saber 
transmissível) e ao nível da passagem à prática (relacionado com a 
própria transmissão do saber). O primeiro tem a ver com a 
preparação da aula e passa não só por uma análise do conteúdo 
para o tornar transmissível, como também pela selecção e 
ordenação de exemplos e formulação de questões elucidativas. 
Através da análise do conteúdo definir-se-á o nível de complexidade 
adequado, isto é o número, validade e prioridade dos atributos, a 
estrutura de relação entre eles e situar-se-ão os atributos em 
relação ao nível de abstracção. O segundo aspecto do saber do 
professor que é valorizado pela autora, está relacionado com a 
capacidade para estruturar a lição e promover a interacção de modo 
a induzir as acções dos alunos (Barth, 1987, p. 57-58). 
 
Organização ou estrutura do conhecimento 
 
Modelo cognitivo 
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 Embora os estudos de Leinhardt e Greeno (1986) se debrucem 
mais sobre os planos das lições e as estruturas das actividades 
através das quais os planos são levados a cabo e sobre as rotinas 
presentes na actividade da aula, assume-se, tal como nos trabalhos 
de Berliner, que o que guia as acções dos professores são os 
esquemas ou as estruturas do conhecimento na mente de cada um 
(Berliner, 1987, p. 5). Neste modelo o conhecimento esta organizado 
em agendas, guiões e rotinas que são estruturas com níveis 
diferentes de generalidade. O comportamento do professor é guiado 
por agendas que são construídas em guiões (dependentes do 
conhecimento do conteúdo) e rotinas. Dentro deste modelo, as 
agendas funcionam como uma estrutura global para determinar 
quais os guiões e as rotinas que devem ser aplicadas na sala de 
aula. Enquanto que a distinção entre agenda e guião não é absoluta 
e tem mudado com a evolução da investigação, a agenda pode ser 
caracterizada como o plano explícito da aula, juntamente com toda 
a informação que o professor tem implícita que lhe permite saber 
como fazer. Um guião é definido por Leinhardt como o conjunto de 
objectivos e acções (por exemplo de revisão, apresentação, e 
supervisão prática durante o período de instrução) que um professor 
tem em mente já quando a lição se inicia, e que vai construindo com 
a prática do ensino de determinado tópico. As rotinas são 
actividades realizadas frequentemente pelos professores e 
estudantes que permitem levar à prática com eficácia actividades 
consideradas menores sem despender e retirar meios das 
actividades mais globais e significativas (Fennema e Franke, 1992). 
 Este modelo que começou pela teorização sobre o planeamento 
que o professor faz para levar a cabo o seu trabalho, posteriormente, 
avançou "no estudo de professores competentes e experientes e a 
sua comparação com professores vulgares ou sem experiência de 
modo a obter mais informação sobre as tarefas e comportamentos 
dos professores" (Berliner, 1986, p. 5), fornecendo-nos informação 
sobre as rotinas, guiões e esquemas usados pelos competentes, 
ajudando-nos a identificar as rotinas ou guiões não aconselháveis 
ou os esquemas mal construídos que possam ser característicos dos 
professores menos experientes. 
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Modelo de Elbaz 
 
 Sendo o conhecimento do professor algo que tem conteúdo é 
credível que possa estar estruturado. Feiman e Nemser (1986) dizem 
que é importante conhecer as estruturas do conhecimento pois "as 
diferentes formas do conhecimento prático tornam os professores 
capazes de se envolver em diferentes tipos de desempenho" (p. 514). 
É fundamental atender à estrutura interna do conhecimento que 
serve de guia e fornece consistência à prática do professor. Elbaz 
(1983) acredita que a estrutura do conhecimento do professor inclui 
três dimensões: regras de prática; princípios práticos e imagens. De 
algum modo vislumbra-se uma hierarquia, com diferentes níveis de 
generalidade. A regra é uma directriz específica, tem como 
característica ser breve, orientando claramente uma acção 
particular. O princípio prático tem um nível maior de abrangência, 
uma formulação menos explícita e o seu uso envolve já reflexão. 
Tanto as regras como os princípios encorpam o conhecimento do 
ensino, enquanto que as imagens orientam a tomada de decisões e 
são usadas para fazer julgamentos, ordenando os aspectos do 
conhecimento prático. As imagens, descrições gerais e metafóricas, 
têm um carácter único para cada professor, e nelas todos os 
aspectos do conhecimento do professor vem juntos. As imagens são 
temporais, interactivas e não neutras; elas desenvolvem-se e são 
dependentes, em todos os aspectos, do conhecimento. Envolvem 
emoções e moralidade, têm em conta o conhecimento existente, 
permitem desenvolver novo conhecimento através da generalização 
das regras e princípios que possibilita depois a selecção de outros 
princípios e regras se os existentes entrarem em conflito com a 
imagem anterior da situação (Fennema e Franke, 1992). 
 Segundo Fennema e Franke (1992) parece haver certas 
semelhanças na proposta de organização de conhecimento no 
modelo de Elbaz e no modelo cognitivo (segundo Leinhardt). 
Segundo eles, poder-se-ão comparar as rotinas com as regras 
práticas e os guiões com os princípios. As agendas também são, de 
algum modo, semelhante às imagens, consideradas, no entanto, 
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com uma abrangência menor. De facto, enquanto que, para Elbaz, 
as imagens integram as crenças, emoções, valores e necessidades, a 
descrição das agendas não parece poder, dada a sua definição, 
englobar esses aspectos. Por outro lado parecem ser atribuídos, às 
agendas e às imagens, impactos diferentes nas decisões que o 
professor toma. Optar por uma agenda, parece obrigar a considerar 
um certo determinismo no comportamento do professor, enquanto 
que às imagens atribui-se-lhes o papel de guia das decisões 
tomadas na aula, mas não parecem determiná-las. 
 
Modelo de Barth 
 
 Para Barth (1993) o saber é estruturado segundo numa rede 
conceptual, ou sistema de relação entre conceitos, através do qual 
se estabelece a nossa compreensão do mundo. É uma construção a 
três dimensões e pode ser expresso em níveis de abstracção 
diferentes: o da sua denominação (relacionado com o símbolo — em 
geral uma palavra — que o designa); o da sua explicação 
(relacionado com o conjunto de atributos comuns); e o da própria 
coisa, tal como se encontra na realidade (relacionado com a 
possibilidade de concretizar, de dar exemplos). 
 Acrescenta-se que, através da análise de situações da sua 
própria prática enquanto formadora, Barth (1993) qualifica o saber 
do professor como, estruturado, evolutivo, cultural, contextualizado 
e afectivo. 
 
 
Produção do conhecimento 
 
Modelo cognitivo 
 
 Para Berliner (1986) o conhecimento acerca do modo ideal de 
ensinar pode ser obtido tanto pela experiência como pela 
especialização, considerando que é, no entanto, a experiência que 
torna um conhecedor de determinado assunto ou conteúdo em 
professor desse conteúdo. Leinhardt (1990) entende os professores 
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como profissionais e práticos e considera existir neles uma tensão 
entre dois tipos de conhecimento: um proveniente do seu treino 
profissional, outro da teoria entendida como filtro eficaz, universal e 
coerente, necessário para organizar a experiência prática. Enfatiza 
por isso a teoria, defendendo o seu uso, tanto na formação como na 
avaliação do professor que justifico pelo facto dela poder ser 
aplicada a um sem número de situações e predizer ou dar 
consistência a situações novas. No entanto constata que os 
professor parecem aprender na sua profissão e comunicar com os 
colegas e outros na linguagem da sua profissão prática. 
 
Modelo de Elbaz 
 
 A visão de Elbaz (1983) sobre o modo como o conhecimento do 
professor se desenvolve está bem expressa na seguinte frase: "levar 
a cabo este trabalho o professor tem de exibir um leque de 
conhecimentos que cresce com a experiência" (p. 5). Tal como 
Clandinin, referido por Garcia (1992), Elbaz defende que o 
conhecimento que é adquirido por tentativas, sujeito a mudanças, 
não pode ser visto como algo fixo, objectivo e sem alteração. 
 O conhecimento que Elbaz considera essencialmente 
experimental, é orientado pelo conhecimento teórico da disciplina e 
de áreas tais como: o desenvolvimento da criança, a aprendizagem e 
as teorias sociais. Todas estas espécies de conhecimento, são 
integradas pelo professor filtradas pelos seus valores e crenças 
pessoais e porque é orientado para a sua situação prática. 
 Elbaz vai analisar como se origina e se desenvolve cada das 
componentes que formam o conhecimento prático da professora e se 
para a autora é visível a relevância dada à experiência, a 
contribuição da teoria para esse conhecimento é também evidente. 
Estabelece uma relação dialéctica entre a teoria e a prática. 
 Assim o conhecimento da disciplina (tratado pela autora como 
a visão da disciplina) foi desenhado ou moldado pela teoria, mas 
provavelmente terá sido desenvolvido e refinado no decurso da 
experiência de ensino. As competências da professora foram 
adquiridas de variadas maneiras: a fonte mais antigas é o próprio 
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repertório de técnicas que datam do tempo do ensino secundário e 
universidade, mas também muitas outras técnicas novas adquiriu 
através dos colegas e por si. Sobre outro dos componentes do 
conhecimento, o conhecimento prático de currículo da professora, 
refere a autora, que cresceu com a experiência, uma vez que a 
professora não estudou a teoria de currículo directamente. Assim 
pelos exemplos dados verifica-se que Elbaz considera duas possíveis 
origens do conhecimento prático dos professores, a saber, a teoria e 
a experiência. 
 
Modelo de Barth 
 
 A transmissão do saber passa por uma formação do professor 
onde lhe sejam fornecidos modelos pedagógicos explícitos que 
tenham relação com os problemas práticos que o professor terá que 
resolver, preparando-o ao mesmo tempo para julgar a adequação de 
tais modelos ao contexto real. Apercebe-se a relevância que a autora 
concede à formação de professores, porém salienta a necessidade 
desta ter ligação com a prática. Por outro lado, ao conceber o saber 
como elaborando-se segundo uma ordem pessoal e a experiência de 
cada um, com o tempo e por interacção com os membro da nossa 
cultura, relaciona a produção do conhecimento com a experiência 
do próprio indivíduo, do que se subentende que o valor atribuído à 
experiência na produção do conhecimento é grande. 

 

Concepções de conhecimento subjacentes aos modelos a 
apresentar  
 
 Nas perspectivas sobre o conhecimento — assentes em 
conceitos importados de áreas diversas ou até, em alguns casos, em 
teorizações não testadas empiricamente — identificaram-se e 
realçaram-se algumas diferenças significativas. No entanto, 
constatou-se, aí, também, a existência de pressupostos 
semelhantes, ou pelo menos de ideias comuns, importantes para se 
compreender as concepções de conhecimento presentes. Há, a meu 
ver, dois pressupostos essenciais nos modelos descritos: o primeiro 
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é que o conhecimento é pessoal e dinâmico, estando em constante 
desenvolvimento; o segundo é que o conhecimento é de natureza 
situada, contextual. 
 O conhecimento do professor é algo que existe e está em 
desenvolvimento. O professor possui um conhecimento que lhe é 
específico, explicitado fundamentalmente através da sua prática. 
Isto está presente em todas as perspectivas e, dos pressuposto 
comuns, é o mais evidente em todas elas. A outra consistência 
observada nos modelos do conhecimento de professor, ainda 
relativamente pouco controversa, é a visão de que o conhecimento 
do professor está em constante mudança e desenvolvimento. Na sua 
globalidade, embora em graus diferentes, todos defendem que a 
aquisição de conhecimento é um processo e não um produto, que o 
saber é dinâmico e não estático, e realçam a ideia que o 
conhecimento que possui sobre o ensino (baseado no seu 
conhecimento do conteúdo e da pedagogia — antes de entrar na sala 
de aula, ou complementarmente com este) está permanentemente a 
mudar. Esse conhecimento dinâmico, começando por ser 
rudimentar no professor sem prática, cresce e amadurece, mudando 
com a experiência e com a reflexão sobre esta e assim sendo, é visto 
como um transiente, algo que não é fixo, imutável ou objectivo. 
Todos estes modelos admitem que o saber do docente sobre o 
ensino, dependente do domínio do conteúdo e da pedagogia, vai de 
alguma forma condicionar as suas práticas. 
 O conhecimento do professor é contextual. Trata-se duma 
segunda ideia, crucial, ligada com o assumir da natureza situada, 
do conhecimento que não está, contudo, subjacente a todos os 
modelos, nem é igualmente valorizada nos que assentam nesta 
perspectiva. O construto de conhecimento situado, ainda 
relativamente novo, realça que o conhecimento não é independente 
da situação na qual é adquirido e usado, e por essa razão, todo o 
conhecimento é, em parte, resultante da actividade, cultura e 
contexto no qual é desenvolvido. Esse conhecimento não só é 
parcialmente resultado destas três componentes inter-relacionadas, 
como também estas constituem um referente através do qual o 
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conhecimento é recuperado, interpretado e usado (Fennema e 
Franke, 1992).  
 O modelo cognitivo do conhecimento do professor apresenta 
uma visão do pensamento do professor de certo modo 
descontextualizada, tendo-lhe surgido críticas de variados 
quadrantes. De facto, se as achegas da teoria cognitiva sobre o 
conhecimento do professor, são de grande importância, porque são 
formulações teóricas bastante estruturadas e sujeitas a uma 
validação dificilmente comparável aos demais modelos, no entanto, 
porém aí defende-se que a definição e o conhecimento das 
estruturas usadas pelos professores competentes são 
imprescindíveis pois é através do seu ensino que os professores 
inexperientes podem atingir a mestria. Porém, tem vindo a verificar-
se que o conhecimento de estruturas adquiridas e usadas, com 
sucesso, num dado contexto, não são facilmente transferíveis para 
outros contextos nas quais poderiam ter relevância. Assim, com a 
valorização crescente do estudo das relações da linguagem e do 
desenvolvimento do pensamento, também na área da psicologia se 
vai caminhando na defesa da teoria do conhecimento situado para 
explicar o fenómeno da mestria, avançando as teorias cognitivas 
para a integração das teorias sociais (Clark e Lampert, 1990). 
 No modelo de Elbaz, apresentado em 1983, os pressupostos 
atrás enunciados são explicitados com grande clareza: os 
professores sustentam um conhecimento que lhes é particular e 
específico. Num certo sentido ao indicar o conhecimento prático do 
professor orientado para a situação, para a experiência e para o 
social, Elbaz fala já de um conhecimento situado. 
 Entre as características atribuídas por Barth ao 
conhecimento, é especialmente valorizada a sua natureza evolutiva, 
cultural e contextualizada, o que torna evidente a concepção 
dinâmica e situada do conhecimento. Para esta autora "é o contexto 
que vai dar sentido — ou não — e que vai continuar a influenciar" o 
nosso saber. O contexto — e a compreensão desse contexto — joga 
um papel muito importante na interpretação do sentido e da 
comunicação desse sentido" (p. 59). Por outro lado, o modelo de 
Barth tendo como base teórica as perspectivas de Bruner e 
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Vygotsky, que concebem o desenvolvimento cognitivo como um 
processo social de interiorização de conceitos, entende o saber como 
sendo sempre provisório, evoluindo "com o tempo e a experiência, 
modelado por interacção com os outros membros da nossa cultura" 
(p. 53), obriga a entender como fundamental o diálogo cognitivo que 
se estabelece em aula. 
 
 
 
Relação das concepções do conhecimento com a prática 
 
 Conceber o conhecimento do professor como em 
desenvolvimento, subjectivo, contextual e estruturado através de 
interacções múltiplas, pressupõe que as aptidões a valorizar no 
professor terão a ver com a sua capacidade de criar, estimular, 
controlar e gerir actividade do aluno, o discurso e o ambiente da 
sala de aula de modo que conduzam a uma verdadeira compreensão 
dos assuntos matemáticos. Apresentámos as concepções de 
conhecimento subjacentes aos modelos de conhecimento descritos. 
Podemos dizer que todos os modelos, com excepção do modelo 
cognitivista — que, não obstante, avança nesse sentido (Bauersfeld, 
1994, p. 134) — assentam nos pressupostos enunciados. A 
atribuição ao conhecimento características subjectivas, dinâmicas e 
contextuais, parece pois ser a orientação actual das investigações 
sobre o tema podendo retirar-se as seguintes implicações 
pedagógicas: 
 • considerar o conhecimento em desenvolvimento implica 
valorizar a experiência; 
 • considerar o conhecimento tácito implica valorizar a prática, 
reflexo do saber do indivíduo, onde o conhecimento é publicamente 
explicitado, pelo que é aí que deve ser estudado o conhecimento do 
professor; 
 • considerar o conhecimento subjectivo implica ter de se 
atender ao potencial cognitivo e afectivo e ao reportório de 
conhecimentos do aluno; 



                                 Modelos de conhecimento e prática lectiva 

 • considerar o conhecimento situado implica ter de se atender 
à tarefa, cultura e contexto no qual é desenvolvido; 
Além disso há ainda que considerar determinados aspectos, se se 
entender o conhecimento como afectivo e que se desenvolve através 
de trocas com elementos da mesma cultura mais experimentados: 
 • considerar o conhecimento produzido e organizado através 
da interacção implica valorizar a comunicação e a negociação do 
sentido em sala de aula; 
 • considerar o conhecimento como afectivo implica valorizar o 
ambiente de aprendizagem, onde se crie um clima motivador que 
desenvolva o interesse e perseverança na resolução da actividade 
proposta e onde haja estímulo à comunicação. 
 “O nosso pensamento apoia-se sempre num suporte real ou 
evocado. Quando trocamos os nossos pensamentos com os outros, 
temos sempre necessidade de um quadro de referência comum a 
partir do qual nos possamos compreender mutuamente. As palavras 
por si só nem sempre chegam, podem induzir em erro, ou serem vazias 
de sentido para os que as não conhecem bem" (Barth, 1993, p. 127) 
pelo que, fundamentalmente no ensino da matemática, são 
necessários exemplos escolhidos tendo em conta o saber anterior do 
aluno, tarefas que constituam suportes pedagógicos das palavras a 
utilizar para definir o objecto de conhecimento, "situações — reais 
ou evocadas — que exprimam este mesmo saber duma maneira 
mais concreta" (Barth, 1993, p. 127).  
 
As tarefas matemáticas 
 
 Aquilo que o pensamento dispõe influencia o modo de 
interpretar o novo conteúdo, ou seja, o que se sabe tem importância 
no que se pode aprender, porém é igualmente relevante o suporte 
pedagógico utilizado, que poderá optimizar a relação entre o 
potencial do organismo do aluno e o seu envolvente, ou sejam as 
tarefas de aprendizagem.  
 Adoptando a visão do conhecimento em construção e da 
importância do contexto de aprendizagem da matemática, é 
fundamental um ensino através de tarefas. A sua análise poderá 
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permitir observar como é construído o saber ou como se faz o 
envolvimento com o trabalho matemático e consciencializar o papel 
da tarefa no processo de produção do saber. As tarefas serão pois 
contextos intelectuais para o desenvolvimento matemático dos 
alunos. Conceber o conhecimento como situado, será entende-lo 
dependente da situação na qual é adquirido e usado, e por essa 
razão, resultante da tarefa, cultura e contexto no qual é 
desenvolvido, "A actividade, conceito e cultura são 
interdependentes. Nenhum pode ser totalmente compreendido sem 
os outros dois A aprendizagem deve envolver os três" (Brown, Collins 
e Duguid, 1989, p. 33).  
 A primeira função das tarefas será permitir aos alunos 
seguirem o seu próprio percurso na construção dos conceitos, 
promovendo a experiência do aluno com o novo saber, uma vez que 
isso é imprescindível para elaboração do conhecimento. Tomando 
isto em consideração, o critério prioritário para a selecção da tarefa 
será o de constituirem uma maneira de exprimir o saber a adquirir 
que permita ao aluno reagir/agir. O aluno deverá aderir, sendo 
necessário que se "conheça a variedade de formas pelas quais 
diversos alunos aprendem matemática" (Normas Profissionais para o 
Ensino da Matemática, p. 27)."Se queremos fazer emergir uma 
significação comum, teremos interesse em a fazer aparecer, em a 
concretizar, para a tornar acessível aos alunos, em função dos 
conhecimentos que já dispõe num dado momento. É o contacto com 
situações múltiplas e variadas que conduzem ao discernimento do 
essencial numa situação" (Barth, 1993, p. 128). 
 Outra função das tarefas matemáticas será o de servirem de 
veículo de pensamento, do professor para o aluno e vice-versa, fazer 
evoluir o saber provisório do aluno mas também do professor: ao 
ouvir e ao observar o aluno a utilizar o que sabe, o docente 
compreenderá melhor o que este compreende, aumentando assim o 
seu conhecimento profissional. Congruente com esta perspectiva 
são as recomendações para a selecção das tarefas relacionadas com 
a necessidade de promoverem a comunicação, presentes nas 
Normas Profissionais. Uma tarefa bem seleccionada poderá permitir 
tomar consciência das diferentes concepções matemáticas que 
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podem existir na turma bem como da sua eficácia ou pertinência. 
Assim critérios para a selecção da tarefa, relacionados com esta 
segunda função, relacionam-se com a capacidade de estimular a 
discussão, promover a colaboração entre pares, "a comunicação 
sobre a matemática" (p. 27), propiciando o discurso essencial para a 
construção de novos significados, possibilitando assim o 
alargamento e o desenvolvimento do conhecimento existente. Devem 
ser privilegiadas as que permitam surgir diversas representações e 
estratégias de resolução, bem como diferentes soluções, dado que 
são potenciais criadoras da troca de raciocínios, argumentos, 
explicações e justificações. Apesar de não se excluir à partida 
qualquer metodologia, uma organização de sala de aula em que os 
alunos estão agrupados poderá facilitar a interacção entre eles. É 
preciso, no entanto, ter em atenção que, sendo o ensino 
direccionado para o trabalho individual (os hábitos de trabalho 
individual estão muito enraizados) e havendo pouca tradição de 
trabalho cooperativo, não é suficiente fazer grupos para que se 
garanta a interacção entre os alunos. 
 A terceira função da tarefa é o de exprimir o saber na sua 
forma global, em toda a sua complexidade, pelo que devem ser 
propostas aos alunos tarefas baseadas em "matemática sólida e 
significativa" que desenvolvam a compreensão e aptidões 
matemáticas dos alunos", os "estimulem a estabelecer conexões e a 
desenvolver um enquadramento coerente para as ideias 
matemáticas", apelem à formulação e resolução de problemas e ao 
exercício matemático" e "promovam o desenvolvimento da 
predisposição de todos os alunos para fazer Matemática" (Normas 
profissionais para o ensino da Matemática, 1994, p. 27). 
 Para além do que se disse sobre as características essenciais 
das tarefas a desenvolver na sala de aula, falta referir ser 
importante que sejam motivadoras, levando a uma implicação 
afectiva e cognitiva do aluno. A implicação cognitiva tem a ver com 
os critérios já referidos. A implicação afectiva terá a ver com o 
ambiente de aula, os estímulos, a relação estabelecida entre o 
professor-aluno e aluno-aluno, a sua segurança afectiva (evitando 
risos quando há enganos ou respostas incorrectas, punições ou 
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chamadas de atenção quando há respostas erradas, possibilitando 
liberdade intelectual para que se possa correr riscos e fazer 
conhecer os pensamentos).  
 No suporte pedagógico — a tarefa — que veicula o conteúdo a 
transmitir vai entrar em jogo a comunicação e a negociação do 
significado matemático. Este é outro aspecto essencial do trabalho 
do professor. 
 
A comunicação e a negociação 
 
 A experiência de um indivíduo por si só também não é 
suficiente, para conhecer. Há que a partilhar com a de outro, 
havendo por tal necessidade das palavras que guiem, e desenvolvam 
as nossas percepções. Assumir, como no modelo de Barth, que a 
construção do saber é feita pelo indivíduo mas por interacção 
social,que o conhecimento vai sendo permanentemente organizado e 
enriquecido através de interacções múltiplas estabelecidas em 
contextos diversos exteriores à própria pessoa, e que é influenciado 
por aspectos inerentes ao indivíduo, mas também por condições 
políticas, sociais e culturais, obriga-nos a valorizar a comunicação e 
negociação em aula. Vai ser realçada a mediação do saber, 
implicando considerar a aprendizagem não só nas sua dimensão 
cognitiva, como também afectiva e social. Deste modo a atenção é 
dirigida para a quantidade e qualidade das interacções aluno-aluno, 
aluno-professor cabendo ao professor um papel decisivo na direcção 
e na natureza do discurso que se deve estabelecer em ambiente 
motivador, desafiante e de questionamento constante, onde não 
existam condicionamentos de espaço ou de tempo.  
 Se conhecer pressupõe troca, é através do diálogo, da 
argumentação, do discurso, da comunicação suscitados em contexto 
adequado que as percepções de um e de outro se vão dando a 
conhecer, se comparam, crescem, se fortificam sempre em direcção 
de uma compreensão comum. Assim, o modo como se processa a 
comunicação e negociação de sentido e o tempo atribuído na aula 
para tal, são aspectos fundamental do trabalho do professor. A 
análise destes aspectos deverá ser feita a três níveis: 
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 1. Ao nível da interacção ou discurso que se estabelece que 
acontece quando um aluno fala ou é convidado a falar, para a turma 
e professor. É forma de comunicação básica para as outras formas 
que de seguida se abordarão, mais frequente e menos elaborada 
forma de comunicação. Através desta forma de comunicação pode o 
professor compreender o que o aluno compreende e o aluno 
exercitar a verbalização do seu saber. Permite, também que se 
apresente à turma as várias interpretações, concepções e 
significados presentes para uma mesma questão ou conceito. 
 2. Ao nível do diálogo entre pares. Este é um outro nível de 
comunicação. De um modo geral é mais fácil a um aluno conduzir o 
par à compreensão de determinado conceito ou situação: se 
compreender for entendido como a criação de uma significação 
comum, é na trocam ideias entre indivíduos tendo vocabulário, 
estádios e percursos cognitivos semelhantes, que podem surgir 
condições ideais para tal. Também é na apresentação de explicações 
e justificação dos pensamentos que crescem as oportunidades para 
a resolução de conflitos e se leva a cabo a negociação do significado. 
 3. Ao nível do diálogo alargado a toda a classe. É um terceiro 
nível de comunicação estabelecida em classe que é fundamental 
para potenciar os efeitos da discussão de pares, onde podem surgir 
oportunidades de apresentação das soluções várias dos alunos e 
discussão dos processos de lá chegar. "Pensar em voz alta com os 
alunos é um meio de modelar uma estratégia de pensamento" 
(Barth, 1993, p. 161).  
 Uma das funções chave do professor é desenvolver e fomentar 
a capacidade dos alunos aprenderem com e a partir dos outros — 
clarificando ideias e termos uns com os outros, considerando ideias 
e soluções uns dos outros, e discutindo entre si a validade de 
abordagens e soluções alternativas. 
 Esta é uma perspectiva epistemológica construtivista que faz 
valorizar as tarefas e o discurso da sala de aula, conjugando a visão 
desenvolvimentalista e a vygotskyana, e que é denominada por 
Bauersfeld (1994) como perspectiva interaccionista. Segundo esta 
abordagem a aprendizagem não será um movimento de dentro para 
fora ou vice versa, mas um continuado vai e vem entre o indivíduo e 
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um elemento da sua cultura mais experimentado do que ele, um 
processo pessoal "de adaptação interactiva a uma cultura através de 
uma participação activa" (Bauersfeld, 1994, p. 138), pressupondo 
"quer a construção pessoal do conhecimento quer a negociação dos 
significados partilhados pela comunidade" (Cobb, 1991). O ensino é 
descrito como "uma tentativa de organizar um processo interactivo e 
reflexivo" (Bauersfeld, 1994, p. 139), constituindo o professor e os 
alunos interactivamente a cultura da classe. Tal como afirmam 
Bishop e Goffree (1986), as tarefas e a comunicação e negociação de 
significado, surgem como conceitos chave à volta dos quais "parece 
que se devem estruturar as nossas ideias e métodos da formação de 
professores sobre a aula de matemática" (p. 315), e portanto 
aspectos fundamentais a analisar no conhecimento do professor 
porque ligados estreitamente à compreensão do que significa 
elaboração (Barth, 1993, p. 69) e de mediação do saber. É também 
neste sentido que as Normas profissionais para o ensino da 
Matemática (NTCM), atribuem à actividade, discurso e ambiente um 
papel central e as consideram, associadas à reflexão sistemática, 
aspectos fundamentais no trabalho do professor. 
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 A pergunta do professor tem desempenhado, desde a antiguidade, 
um papel importante no ensino das mais diversas matérias. Assim, não 
estranha o interesse pelo estudo da pergunta no contexto das práticas 
dos professores, neste caso, de Matemática. De uma forma mais 
desenvolvida, podem ser aduzidas duas razões para focar a atenção no 
questionamento do professor: (i) a pergunta é um acto de fala largamente 
utilizado pelo professor; (ii) a pergunta, pelas suas potencialidades, pode 
aumentar e melhorar a participação dos alunos nas aulas. Em relação à 
primeira razão, Ainley (1988) sublinha que um considerável volume da 
investigação sobre o discurso da sala de aula indica que, para além dos 
professores falarem mais do que os alunos, muitas dessas intervenções 
ocorrem sob a forma de perguntas. Mata (1990) acrescenta que "a sala 
de aula é desde há muito um dos lugares privilegiados para o uso da 
pergunta" (p. 16), facto que também foi documentado por outros autores 
(Hargie, 1983; Pereira,1991, Vacc, 1993, 1994). Watson e Young (1986, 
citados por Vacc, 1993) referem que os professores formulam um 
número impressionante de perguntas, que se pode cifrar em qualquer 
coisa como 50 000 perguntas por ano! Estes autores sublinham, no 
entanto, que a maioria dessas perguntas envolve, sobretudo, a memória 
dos alunos. 
 Em relação às potencialidades pedagógicas da pergunta, é possível 
encontrar numerosas referências em documentos do âmbito da 
Educação Matemática (Baroody, 1993; NCTM, 1991, 1994; Vacc, 1993, 
1994). A pergunta é tomada como um "instrumento verbal" a que o 
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professor pode recorrer no sentido de promover uma efectiva 
comunicação na aula de Matemática. 
 
A pergunta do professor como objecto de estudo 
 
 A investigação mais relevante na área do questionamento do 
professor, realizada até ao início da década de 80, foi revista por Hargie 
(1983). Este autor relata um estudo realizado por Corey (1940), com seis 
classes, em que os professores formulam, em média, uma pergunta em 
cada 72 segundos. Destas, 38% não são respondidas pelos alunos e mais 
de metade implicam, sobretudo, a memória. Este facto foi também 
assinalado por Gallagher (1965) que estudou aulas do ensino 
secundário. O autor assinala, também, que mais de metade das 
perguntas colocadas pelo professor apelam, com insistência, para a 
memória e menos de um quinto, requerem uma reflexão cuidada e um 
raciocínio elaborado por parte dos alunos. O autor, em jeito de 
conclusão, defende que o tipo de perguntas colocado pelo professor 
determina, em grande parte, o grau de criatividade e a capacidade de 
expressão dos alunos.  
 A tendência para os professores formularem um grande número de 
perguntas factuais  é apontada noutros estudos (Davis e Tinsley, 1967; 
Bartolome, 1969; Gall, 1970). Estas investigações sugerem que os 
programas de formação, a que os futuros professores são sujeitos, 
contribuem para o avolumar desta tendência. Estes autores recomendam 
que os professores incorporem, nas suas aulas, mais perguntas que 
"provoquem o pensamento" dos alunos e diminuam o número das 
perguntas que têm como principal finalidade a recordação de factos. 
 Pate e Bremer (1967) realizaram um estudo com 190 professores 
da escola elementar com o objectivo de investigar os principais 
propósitos que os professores colocam nas suas perguntas. Das 
respostas obtidas, 68% sublinham a avaliação da qualidade do ensino; 
47% apontam a verificação da capacidade dos alunos para relembrarem 
factos; 54% afirmam que as questões permitem diagnosticar as 
dificuldades dos alunos; somente 10% valorizam a utilidade das questões 
no sentido de encorajar os alunos a usar factos, a fazer generalizações e 
inferências. Tendo em mente estas conclusões, Turney et al. (1974, 
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citado em Hargie, 1983) sugere que "os professores necessitam de 
aprender como perguntar, mas também sobre as finalidades do 
questionamento na sala de aula" (p. 188). 
 Hargie (1983) apresenta ainda um estudo, relativo ao tempo de 
pausa, desenvolvido por Rowe (1969). Este autor observou que 
aumentando o tempo de pausa após as questões, os professores 
obtinham, por um lado, respostas mais completas e, por outro, tendiam 
a formular perguntas mais "provocadoras" do pensamento dos alunos, 
desenvolvendo, desse modo, um pensamento mais especulativo. O autor 
sublinha também que o aumento do tempo de pausa a seguir a cada 
pergunta do professor, faz aumentar o número de questões colocadas 
pelos alunos. 
 Ainley (1988) realizou um estudo que, tal como o de Bremer (1967), 
pretendeu investigar os propósitos que os professores colocavam nas 
perguntas. No entanto, a autora pretendeu comparar esses propósitos 
com as percepções que os alunos tinham das finalidades das perguntas 
do professor. O estudo foi feito com professores do ensino primário, a 
partir da observação de videos de aulas. A autora conclui que existe um 
desfasamento entre os propósitos que o professor tem em mente quando 
lança uma pergunta e a percepção que os alunos têm das finalidades 
dessa pergunta. 
 Num estudo realizado com professores do 3º Ciclo (Física-
Química), Pereira (1991) assinala que as perguntas que o professor 
coloca têm a particularidade de levar os alunos a pensarem mais e a 
terem uma atitude intelectual menos passiva. A autora constata que os 
professores que participaram no seu estudo faziam depender o modo de 
comunicação nas suas aulas, mais dos padrões da instituição escolar do 
que das suas perspectivas pessoais sobre o modo como essas trocas 
comunicativas deveriam decorrer. O estudo realizado por Pereira (1992) 
aponta ainda a tendência do professor para formular um número elevado 
de perguntas que não são pedidos genuínos de informação, com 
objectivos reguladores da comunicação da aula e com propósitos 
disciplinadores. É também de sublinhar a existência de enunciados que 
embora sob a forma interrogativa, não pressupõem qualquer resposta 
por parte do aluno, porque esta é óbvia ou porque o professor não 
concede tempo de pausa após a pergunta. Este tipo de enunciados, 
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embora formalmente interrogativos, constituem pedidos ou ordens 
veladas, isto é, têm como finalidade que o aluno execute, num futuro 
próximo, um acto não verbal. 
  
A comunicação como uma das preocupações do ensino da 
Matemática 
 
 A atenção que tem sido concedida à comunicação no ensino da 
Matemática (Baroody, 1993; Lappan e Schram, 1989; NCTM, 1991, 
1994; Vacc, 1993, 1994) é motivada por um conjunto de factores. 
Baroody (1993) sintetiza em dois pontos, as principais razões para 
centrar o ensino da Matemática na comunicação: (i) a Matemática é uma 
segunda linguagem; (ii) a Matemática e o ensino da Matemática são 
actividades de natureza social.  
 A Matemática desempenha um papel importante na comunicação, 
pois numa última análise, ela pode ser entendida como uma linguagem, 
através da qual um grupo de indivíduos, possuidor do código, poderá 
comunicar. Podemos alargar esta noção e considerar a comunicação na 
aula de Matemática como abarcando todas as interacções verbais (orais e 
escritas) que alunos e professor podem estabelecer, recorrendo à língua 
materna e à linguagem própria da Matemática.  
 A promoção da capacidade de comunicação dos alunos depende da 
forma como o professor organiza as actividades da sala de aula. Para 
Shepherd (1990) a escolha destas, prende-se com diversos factores :  
 

- apresentação de materiais adequados;  
- selecção de tópicos de Matemática que sejam relevantes e 

interessantes;  
- formulação de perguntas que fomentem o pensamento divergente 

e criativo;  
- trabalho de grupo.   

 
 A comunicação na aula de Matemática é de extrema importância 
porque ajuda os alunos a verbalizarem o seu pensamento e a 
clarificarem as suas ideias. No entanto, na prática, a comunicação, ao 
nível do discurso oral, do aluno na aula de Matemática reduz-se a 
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pequenas respostas a perguntas formuladas pelo professor (Baroody, 
1993). Este defende que é necessário mudar este panorama estimulando 
a comunicação aluno/aluno, porque esta: (i) desenvolve o conhecimento 
matemático; (ii) desenvolve a capacidade de resolver problemas; (iii) 
melhora a capacidade de raciocínio, (iv) encoraja a confiança; (v) permite 
a aquisição de skills  sociais. 
 Falar e ouvir são dimensões importantes da comunicação e surgem 
associadas, repetidamente, a situações de discussão. Essa discussão 
pode ser feita ao nível da turma ou do pequeno grupo. Hoyles (1985, 
citada por Lappan et al.,1989), defensora da discussão na sala de aula, 
propõe duas funções da fala (talk): (i) comunicativa; (ii) cognitiva. A 
primeira entendida na acepção habitual do termo, isto é, como partilha 
de significados entre os interlocutores; a segunda, como reguladora do 
pensamento dos alunos. Para que estas actividades sejam coroadas de 
sucesso, é importante que o professor e os alunos saibam ouvir, pois 
aquilo que muitas vezes parece ser uma ideia errada é, na maior parte 
das vezes,  um problema de comunicação.  
 A escrita, intimamente ligada à leitura — outra dimensão da 
comunicação — é extremamente importante na comunicação que tem 
lugar na sala de aula, principalmente com alunos que têm dificuldade 
em falar em público. Por outro lado, a escrita assume um papel impor-
tante na disciplina de Matemática devido ao grande poder simbólico 
desta ciência. No entanto, é preciso ter em conta que muitas das 
dificuldades dos alunos na disciplina derivam do facto da linguagem 
própria da Matemática ser introduzida muito precocemente. Os alunos 
devem ser estimulados a usar uma terminologia própria, mas sem 
precipitações. A linguagem própria da Matemática deve surgir aos olhos 
dos alunos como algo que vem simplificar e clarificar a comunicação e 
não como uma imposição do professor. 
 Baroody (1993) apresenta-nos o quadro da aula tradicional, sob o 
ponto de vista da comunicação. Na aula tradicional, o aluno está votado 
a um grande isolamento, trabalhando sozinho, sendo a comunicação 
efectuada entre o professor e o aluno, constituindo o primeiro o emissor 
privilegiado. Esta perspectiva favorece o individualismo e a competição 
dos alunos. Em contraponto a este quadro, Baroody (1993) descreve a 
aula de Matemática onde as interacções entre os alunos são muito 
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valorizadas, apoiadas no trabalho de grupo, criando-se na sala de aula 
uma verdadeira comunidade matemática. Esta é a opinião de Lappan et 
al. (1989) que consideram que qualquer aula de Matemática deve 
incorporar "espaços" onde o aluno deve raciocinar e comunicar as suas 
ideias. É necessário que o professor escute os alunos e lhes peça para 
eles explicarem como pensaram. As mesmas autoras referem: 

 
"Não é fácil mudar as percepções (perceptions) e as crenças (beliefs)  
dos alunos sobre a Matemática. Não é também nada fácil mudar as 
nossas [professores] concepções sobre o que os estudantes podem e 
não podem fazer na aula de Matemática" (Lappan et al., 1989, 
p.30). 

 
 Lappan et al. (1989), em jeito de conclusão, afirmam que se os 
professores querem ajudar os alunos a valorizarem a Matemática, de 
forma a poderem usar todo o seu poder, é necessário mudar as práticas, 
dando tempo para os alunos explorarem, formularem problemas, 
desenvolverem estratégias, fazerem conjecturas, raciocinando sobre a 
validade dessas conjecturas, discutirem, argumentarem, preverem e 
colocarem  questões. 
 Esta nova visão da comunicação na sala de aula, pressupõe aí um 
outro tipo de discurso (Vacc, 1993). O professor, como principal 
responsável pela organização do discurso da sala de aula, tem aí um 
outro papel, colocando questões e situações que favoreçam o 
desenvolvimento de atitudes, capacidades e conhecimentos adequados. 
 
A pergunta no discurso do professor - implicações didácticas 
 
 A arte de questionar tem sido defendida em cursos e manuais de 
metodologia da Matemática como uma técnica que o professor deve 
incrementar para melhorar a participação dos alunos. A pergunta 
assume assim um lugar de destaque no discurso do professor. Por se 
está a falar de pergunta, talvez seja relevante discutir o que se entende 
por este termo. 
 O termo pergunta, que etimologicamente significa "inquirir, 
interrogar, questionar; sondar, no sentido moral" (Machado, 1987, p. 



                       A importância da pergunta do professor  

Página 7 

344), surge associado a outros como interrogação, questão e mesmo 
interpelação. De acordo com Mateus et al. (1989) interrogação 
corresponde á realização "de um tipo de acto ilocutório directivo, através 
do qual o LOC [emissor] pede ao ALOC [receptor] que lhe forneça 
verbalmente uma informação de que não dispõe" (p. 237). As mesmas 
autoras acrescentam que a interrogação pode também traduzir uma 
solicitação indirecta de acção. Mata (1990) sintetiza esta definição 
dizendo que uma interrogação se trata de uma "acção do locutor que tem 
por objectivo provocar uma acção-resposta do alocutário". Acrescenta, no 
entanto, que deve ser de considerar a interrogação retórica, uma vez que 
"o locutor se interroga no sentido de se esclarecer a si próprio, não sendo 
sua intenção obter qualquer informação efectiva do alocutário ou 
provocar qualquer acção dele" (p. 21). 
 Pereira (1991), de uma forma mais ampla, insere as perguntas nas 
interpelações. Estas, além das perguntam, englobam: 

— ordens; 
— pedidos; 
— a produção de um enunciado interrogativo, embora retórico; 
— a produção de uma expressão verbal como o objectivo de manter 

a atenção do aluno. 
 A pergunta é assumida por esta autora, como "uma interpelação 
feita formalmente numa forma interrogativa, [tendo] como objectivo 
ilocutório obter uma enunciação por parte do aluno, sendo para isso, 
imediatamente seguida de um tempo de espera para que a resposta se 
produzisse" (p. 169). Com esta formulação, incluiu as perguntas que 
constituem pedidos genuínos de informação (perguntas reais), as 
perguntas que visam testar conhecimentos (perguntas de exame) e 
enunciados, na forma interrogativa, que não seguidos de tempo de 
pausa. 
 No campo da Didáctica da Matemática, quando se fala em 
perguntas está-se a considerar aqueles enunciados que apresentando, 
gramaticalmente, a forma interrogativa, constituem uma solicitação de 
resposta verbal do professor aos alunos. Excluem-se, implicitamente, as 
perguntas retóricas ou as ordens indirectas através de frases 
interrogativas. 
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  Os benefícios do questionamento são apontados por alguns 
investigadores.  Skader (1984), citado por Pereira (1991) refere que o 
questionamento permite ao professor: 

- detectar dificuldades de aprendizagem; 
- ter feed-back sobre aprendizagens anteriores; 
- motivar o aluno; 
- ajudar o aluno pensar. 

  
 Mata (1990), de forma consistente com a definição que defende, 
refere que ao fazer perguntas o professor alcança diferentes objectivos: 

— obter informação que não detém; 
— provocar indirectamente a realização de acções; 
— orientar os alunos na organização da informação relativa a um 

dado saber; 
— avaliar a quantidade e a qualidade do conhecimento dos alunos 

 
 Analisando a pergunta sob outro ponto de vista, Cohen e Manion 
(1992) defendem que as questões colocadas, pelo professor, na sala de 
aula servem duas grandes finalidades:  
 i) fazer pensar os alunos; 
 ii) testar o conhecimento dos alunos (antes e após novas 
aprendizagens).    
 Relativamente a estas finalidades, distinguem as perguntas que 
visam testar conhecimento das que visam criar conhecimento. Baroody 
(1993) defende que as perguntas que o professor coloca ultrapassam 
estas duas dimensões. As perguntas cuja resposta não se reduz a poucas 
palavras, que são desafiantes, permitem que se gere a discussão na sala 
de aula, promovendo o desenvolvimento de capacidades, como o 
raciocínio ou a comunicação, e de atitudes. 
 O papel que as perguntas desempenham no discurso do professor 
é realçado nas Normas do NCTM (1994): 
 

"À medida que os professores se movem em direcção à visão do 
ensino apresentada por estas normas, podemos esperar ver os 
professores a perguntar, e a estimular os alunos a perguntar, 
questões como as seguintes: 
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(...)  
- O que pensam do que a Janine disse? 
- Concordam? Discordam? 
- Alguém dá a mesma resposta, mas explica de maneira diferente? 
- Queres fazer essa pergunta ao resto da turma?(...) 
Como chegaste a essa conclusão? 
Isso faz sentido? 
(...) 
- O que aconteceria se ...? 
 E no caso contrário?"  (NCTM, 1994, p. 3-4) 
 

  No mesmo documento é sugerido que o professor coloque questões 
e actividades que desafiem  pensamento dos alunos. Acrescenta-se 
ainda, que a seguir a um comentário do aluno, o professor deve 
regularmente perguntar "porquê?" ou pedir para se explicar. 
Relativamente aos propósitos das questões, no documento que temos 
vindo a citar, pode ler-se: 

 
"Questões bem colocadas podem simultaneamente elucidar sobre o 
pensamento dos alunos e ampliá-lo. É crucial a habilidade do 
professor na formulação de questões que dirijam o discurso oral e 
escrito na direcção do raciocínio matemático" (NCTM, 1994, p. 38). 

 
 Pereira (1991) destaca a importância da pergunta enquanto 
"técnica de ensino" sublinhando a sua versatilidade no desenvolvimento 
de capacidades e de atitudes. Refere a autora: 
 

"Com o questionamento, a pergunta passa a ter um lugar 
privilegiado como técnica de ensino, fazendo parte dos meios 
educacionais que permitirão ao professor incrementar a participação 
do aluno na aula, contribuir para desenvolver capacidades e 
processos de pensamento ou, simplesmente, atitudes consideradas 
adequadas" (p. 13) 

 
 Polya (1978) no seu livro "A arte de resolver problemas", apresenta 
uma visão sobre a resolução de problemas na sala de aula, onde o papel 
do questionamento do professor é extrema importância. Para Polya, é 
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através da pergunta que o professor auxilia os alunos, desbloqueando 
impasses e fazendo perguntas que poderiam ter surgido ao próprio 
aluno. 
 McCullough et al. (1983)  referem que desde há muitos anos que os 
educadores têm consciência do papel do professor na promoção da 
discussão através do questionamento. Ainda segundo os mesmos 
autores, este questionamento é tanto mais valioso quanto mais 
desenvolver as capacidades de pensamento dos alunos. Esta afirmação 
faz pressupôr que nem todo o questionamento é adequado para a 
promoção da capacidade de pensar dos alunos. No sentido de obter um 
bom questionamento na sala de aula, McCullough et al. (1983) e também 
Cohen e Manion (1992) enumeram um conjunto de aspectos que o 
professor deve ter em conta, nomeadamente: 

— preparar algumas questões antecipadamente;  
— fazer questões claras e concisas;  
— variar o nível de dificuldade, tentando envolver a maioria dos 

alunos da turma;  
— promover um tempo de pausa a seguir às questões;  
— colocar as questões a todo o grupo e só depois individualizá-las;  
— colocar questões que proporcionem ao professor feed-back sobre 

a aprendizagem dos alunos.  
 
 Em Jonhson (1983) podem-se encontrar outras sugestões: 
 

- evitar fazer um grande número de perguntas cuja resposta é um 
simples "sim" ou "não" 

- evitar responder às perguntas formuladas 
- a seguir à resposta de um aluno, perguntar "porquê?" 
- evitar a formulação de um grande número de perguntas que 

apelem sobretudo para a memória. 
- tentar que os alunos se pronunciem sobre as respostas dos 

colegas 
- evitar fazer perguntas que contenham a resposta 
- fazer perguntas abertas 
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 Apesar dos aspectos positivos apontados à pergunta no contexto 
da sala de aula, alguns autores levantam algumas dúvidas sobre as 
virtudes do questionamento. Astolfi (1978, citado por Pereira, 1991) põe 
em causa o método interrogativo como um método activo, pois as 
sequências pergunta/resposta correspondem, tão somente, a um 
fraccionamento da exposição. 
  Em síntese, poder-se-á concluir que não é a quantidade de 
perguntas que o professor coloca à turma que faz com que a aula se 
torne mais ou menos participada, mas a qualidade das perguntas. As 
perguntas que permitem um maior leque de respostas são, 
tendencialmente, geradoras de mais momentos de discussão. O tipo de 
perguntas que o professor coloca está intimamente ligado com as tarefas 
que propõe à turma e com a forma como a organiza. Se o professor 
propõe, habitualmente, actividades rotineiras é de esperar que as 
perguntas que formula apelem com insistência para a memória e 
tenham, consequentemente, um quadro de respostas mais previsível. Por 
outro lado, as actividades problemáticas, propiciam a que o professor 
formule perguntas mais abertas, permitindo a existência de mais 
momentos de discussão de ideias.  
 De tudo isto, ressalta a ideia da necessidade de se fazer mais 
investigação que tenha como foco a comunicação na aula de Matemática, 
nas suas diversas vertentes, pois, se por um lado, é reconhecida a sua 
importância, por outro, ainda se sabe pouco. 
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 A resolução de problemas, raciocínio e comunicação matemática 
têm sido apontadas como forma de desenvolver nos alunos a capacidade 
de pensar matematicamente. Um ensino da Matemática, que dê ênfase a 
estes aspectos, requer que os professores adoptem uma perspectiva 
dinâmica para a sua prática lectiva, ajudando os seus alunos a construir 
um conhecimento matemático através de uma integração activa de ideias 
e experiências. 
 Nos primeiros anos de escolaridade, o ensino da Matemática tem 
sido caracterizado por uma prática pedagógica em que os alunos, desde 
muito cedo começam a fazer actividades rotineiras, enchendo páginas e 
páginas de trabalho com os números ou com as "contas". Uma prática 
lectiva baseada em actividades repetitivas e de rotina, proporcionando 
uma perspectiva limitada da Matemática, tem sérias implicações no 
relacionamento das crianças com a disciplina. 
 Os novos programas do 1º ciclo em vigor, contemplam algumas 
das recomendações que têm sido apontadas para a renovação do ensino 
dests disciplina, referindo como grandes finalidades para o ensino da 
Matemática no Ensino Básico, o desenvolvimento de capacidades de 
comunicação, raciocínio e resolução de problemas, considerando-as 
fundamentais para a estruturação do pensamento e da acção. 
 A integração na prática pedagógica da perspectiva da resolução de 
problemas, raciocínio e comunicação, requer uma mudança significativa 
nos estilos e práticas pedagógicas e no comportamento dos professores. 
Vários autores relatam a existência de dificuldades sentidas pelos 
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professores ao tentarem implementar na sua prática lectiva ideias 
inovadoras sobre o ensino da Matemática. Em muitos casos os 
professores fazem diferentes interpretações das intenções originais, 
tendo como resultado a integração de algumas recomendações sem 
registar mudanças significativas na sua prática lectiva. Noutros casos as 
dificuldades resultam da falta de suporte pedagógico, quer por parte dos 
seus colegas de profissão quer das instituições responsáveis pela 
formação de professores. 
 
Objectivo e significância do estudo 
 
 Este estudo situa-se na área das concepções e práticas dos 
professores do 1º ciclo do ensino básico, no que se refere à resolução de 
problemas, raciocínio e comunicação matemática. Mais especificamente 
procura dar-se resposta às seguintes questões: 
 a) Como encaram os professores deste nível de ensino o papel da 
resolução de problemas, raciocínio e comunicação no ensino da 
Matemática. 
 b) Como integram os professores na sua prática pedagógica estes 
três aspectos. 
 As investigações sobre as competências profissionais dos 
professores, têm registado nos últimos anos, uma crescente mudança de 
abordagem no que se refere ao objecto de estudo, que passou de uma 
preocupação pelo comportamento do professor para uma preocupação 
pelo seu pensamento. 
 Esta mudança de interesse, reside no facto de se reconhecer que o 
professor é um sujeito activo, que toma decisões, que estas decisões não 
são tomadas como respostas a indicações exteriores (quer sejam 
programáticas, quer sejam feitas pelos manuais), mas sim em função da 
interpretação que o professor faz das diferentes situações. Por sua vez 
esta interpretação é feita em função dos conhecimentos que o professor 
possui e da forma como encara essas situações. 
  A crescente relevância que se tem atribuído ao estudo das 
concepções, resulta do facto de se reconhecer que estas jogam um papel 
importante no pensamento e na acção dos professores e por fornecer 
informação que os pode ajudar a reflectirem sobre a sua prática. O 
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estudo das concepções e práticas dos professores, valorizando o papel do 
professor no processo de ensino e aprendizagem, reconhece-o como 
figura chave, do qual dependem muitas das actuais reformas. Também 
nas Normas Profissionais para o Ensino da Matemática (NCTM, 1991) se 
considera o professor como o principal protagonista na mudança que se 
pretende no modo como a Matemática é ensinada e aprendida nas 
escolas. 
 Em Portugal são raros os estudos sobre os professores do 1º ciclo 
do ensino básico. São ainda mais raros os que se preocupam em 
investigar a sua relação com a Matemática. É precisamente nos 
primeiros anos de escolaridade que se formam muitas das concepções e 
atitudes relativamente à Matemática. Estas concepções e atitudes são 
mais cada vez mais difíceis de alterar à medida que as crianças crescem. 
Pensamos com este estudo contribuir para um aumento de 
conhecimento nesta área, permitindo uma melhor compreensão das 
dificuldades sentidas pelos professores ao tentarem integrar ideias 
inovadoras sobre o ensino e a aprendizagem da Matemática. Este estudo 
ganha particular relevância, numa altura em que a generalização dos 
novos programas constitui uma das maiores preocupações dos 
professores e educadores matemáticos 
 Numa época caracterizada pela formação contínua, em que se 
procuram implementar diferentes modalidades de formação, o estudo 
das concepções e práticas dos professores de Matemática no 1º ciclo, 
pode contribuir para a identificação de aspectos importantes a 
contemplar na construção de futuros programas de formação para os 
professores deste nível de escolaridade. 
 
Metodologia 
 
 Neste trabalho, tentando-se compreender as concepções e práticas 
dos professores sobre a resolução de problemas, raciocínio e 
comunicação matemática, optou-se por uma metodologia de investigação 
de características qualitativas. 
  
A recolha de dados 
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 Esta investigação integra três estudos de caso qualitativo, tendo 
como preocupação um acompanhamento muito próximo dos professores, 
de forma a conseguir obter uma boa compreensão das suas concepções e 
práticas sobre o ensino e aprendizagem da Matemática, com particular 
incidência na resolução de problemas, raciocínio e comunicação 
matemática. Procura-se recolher os dados no ambiente natural dos 
professores - a escola e em particular a sala de aula. O investigador, 
instrumento principal deste tipo de investigação, preocupa-se com o 
significado que as pessoas dão às coisas, recolhendo um conjunto de 
material de cunho descritivo, incluindo entrevistas, observações directas 
de aulas e outros materiais. Procura também fazer uma análise indutiva 
dos dados, não tentando por isso encontrar evidências que comprovem 
hipóteses previamente elaboradas. 
 Como instrumentos de investigação, recorreu-se à entrevista e à 
observação de aulas. As entrevistas são do tipo semi-estruturado, 
constituído por um conjunto de perguntas que não serão inteiramente 
abertas, mas que também não serão precisas. Não havendo uma 
imposição de ordem rígida das perguntas, permite-se que o entrevistado 
discorra sobre o tema proposto. Constituiu preocupação do investigador, 
a criação de um clima propício para que o professor se sentisse à 
vontade, garantindo o sigilo e o anonimato e procurando a realização das 
entrevistas em locais e horários de conveniência do professor. As 
entrevistas foram complementadas por um conjunto de observações 
directas de aulas, pretendendo-se captar melhor a perspectiva do 
professor entrevistado. Tal como para as entrevistas, também as 
observações de aulas tinham um guião, de modo a permitir a observação 
em torno de alguns aspectos importantes. Foram realizadas duas 
entrevistas de maior duração. Uma primeira em que se consideraram os 
seguintes aspectos: percurso profissional, relação com a Matemática, 
novos programas, a aula de Matemática, a resolução de problemas, 
raciocínio e comunicação matemática. Uma segunda entrevista, depois 
de observadas todas as aulas em que, a partir da análise dos dados 
recolhidos anteriormente, se tentava esclarecer algumas questões que 
não estivessem bem claras para o investigador. Foram observados seis 
períodos de aulas, em duas sequências de três aulas cada. A observação 
de aulas não recaiu somente no período da matemática, mas no seu dia 
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normal de trabalho. Tentava-se assim não influenciar o professor na sua 
gestão da sala de aula. Com o objectivo de confrontar o professor com 
algumas situações verificadas nas aulas, e permitindo uma reflexão e  
clarificação de algumas das opções tomadas, depois de cada aula havia 
um momento de conversa em que também se pedia ao professor que 
fizesse um breve resumo da sessão seguinte, explicitando objectivos que 
pretendia atingir e a forma como iria explorar os diferentes assuntos. 
 
Os participantes 
 
 Este estudo envolveu três professores do 1º ciclo do ensino básico, 
tendo como preocupação encontrar vivências profissionais diversificadas. 
Como tal foram escolhidos: 
- um professor que tivesse frequentado um curso de formação inicial, em 
que a Matemática como disciplina não fazia parte do curso; 
- um professor formado por uma Escola do Magistério Primário, em que a 
cadeira de Matemática fizesse parte do currículo; e 
- um professor formado nos primeiros cursos de uma Escola Superior de 
Educação, de modo a garantir a existência de um número significativo de 
anos de serviço. 
 
Um caso 
 
 Nesta comunicação apresenta-se o caso do Francisco professor do 
1º ciclo do ensino básico, formado na Escola do Magistério Primário de 
Faro, no curso terminado em 1985. O Francisco tem 29 anos é casado 
com uma professora que lecciona no mesmo nível de escolaridade e tem 
uma filha de 3 anos.  Pertence ao Quadro Distrital de Vinculação e no 
momento em que decorreu o estudo leccionava numa escola de uma 
cidade do litoral do Algarve numa turma com alunos do 3º e 4º ano de 
escolaridade. 
 
A profissão 
 
 A opção por um curso de formação de professores tem origem na 
relação que estabeleceu com a Matemática enquanto aluno do ensino 
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básico. A má imagem então criada  levou-o a procurar a área de 
Humanísticas quando teve que se matricular no ensino secundário. Mais 
tarde, ao terminar este ciclo de ensino, não se sentiu atraído pelas saídas 
profissionais que teria acesso através da frequência de um curso 
superior nesta área. A possibilidade de poder ganhar dinheiro num curto 
prazo de tempo, o sentimento de alguma vocação e o incentivo de 
familiares, foram razões que o levaram a escolher a profissão. Sente 
alguma desilusão relativamente à profissão, apontando como causas a 
desunião existente entre os professores e a “desconsideração” das 
autoridades educativas que contribuem para a criação da má imagem do 
professor. 
 
O ensino e a aprendizagem da Matemática 
 
 O Francisco entende a Matemática como uma ciência exacta, em 
que "não pode haver dúvidas e contradições". Referindo a sua 
aplicabilidade a situações do dia a dia e a outras áreas do saber, defende 
que o ensino da Matemática para além do desenvolvimento da 
capacidade de raciocínio deve proporcionar a aquisição de 
conhecimentos que possam ser aplicados durante toda a vida. 
 A situação familiar deste professor não lhe tem permitido um 
maior envolvimento na profissão, em particular no ensino e 
aprendizagem da Matemática, área em que admite ter necessidade de 
formação. No entanto, o Francisco manifesta algumas preocupações de 
carácter metodológico sobre o ensino e aprendizagem da disciplina, 
procurando o tratar os conceitos a partir de situações e vivências 
concretas e proporcionando actividades diversificadas como forma de 
evitar rotinas e promover nos seus alunos o gosto pela Matemática. 
 
A resolução de problemas, o raciocínio e a comunicação matemática 
 
 O Francisco defendeu que todas as situações a trabalhar nas aulas 
deviam ter características problemáticas permitindo a introdução e a 
sistematização dos conteúdos programáticos. Nas suas aulas costuma 
trabalhar mais as situações do tipo das que vêm nos manuais. Não é seu 
hábito propor problemas "mais abertos", daqueles que admitem mais do 
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que uma solução. Confrontado com situações deste tipo e reconhecendo 
que fazem os alunos "raciocinar e pensar mais", contribuindo para a 
criação de uma imagem mais "alargada da Matemática",  refere que essas 
situações só poderiam surgir nas suas aulas se o professor 
desempenhasse um papel importante na sua "desmontagem". No entanto 
e tendo em conta as características dos alunos da turma e as "confusões" 
que poderiam surgir, evitava a exploração deste tipo de actividades. 
 Nas aulas que observámos, o Francisco trabalhou situações 
diversificadas. Em alguns momentos recorreu a um tipo de actividades 
mais “rotineiras” tais como exercícios de reduções e alguns cálculos 
algorítmicos. Justificou a realização destas actividades com o facto dos 
seus alunos facilmente se "esquecerem" de assuntos anteriormente 
trabalhados e como tal necessitarem de os relembrar. Devido à existência 
dos dois níveis de escolaridade, estas actividades constituíam também 
um recurso que o professor utilizava de modo a deixar ocupados os 
alunos de um determinado ano enquanto acompanhava os restantes. 
Grande parte destas aulas foi ocupado com a realização de uma situação 
problemática, em que o professor e alunos através de um diálogo 
extremamente interessante se envolveram na sua formulação. O episódio 
seguinte tenta ilustrar a forma como surgiu a situação problemática: 
 

P: Vamos fazer uma situação como aquela que fizemos ontem: 
 
O professor escreve no quadro: 
 
" O pai do Silvério tem um terreno. Um dia quis vedá-lo com rede". 
 

P: O que é que tens lá na tua horta semeado, Silvério? Tens uma 
horta? 

 
A: Tenho. 
 
P: O que é que tens semeado na tua horta? 
 
A: Laranjeiras. 
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P: Que informações é que precisam de saber? 
 
A: A medida do terreno. 
 
P: Para quê? 
 
A1:Para depois sabermos as medidas da rede. 
 
P: Espera aí, eu hoje, vou fazer ao contrário. Primeiro vou pôr as 

perguntas sem mais nada  ali e vocês vão-me dizer de que 
informações precisam. 

 
O Professor escreveu no quadro 4 questões: 
 
1. Que quantidade de rede precisa? 
2. Quanto pagou? 
3. Pagou com 50 notas de 10 000$00. Quanto recebeu de troco? 
4. Quanto custou a rede mais o portão? 
 
Através de diálogo entre alunos e professor, vão surgindo os dados 
necessários para responder às questões. 
 
O terreno surgiu com esta forma e com as respectivas medidas 
(fornecidas pelo professor) 
 

 
 
- preço da rede: 378$50 o metro. 
- medida do portão e sua localização. 
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- preço do portão 57 385 $00. 
- postes para colocar a rede, colocados de 1,5 m em 1,5 m. Cada poste 
custa 300$00. 
- Arame para ligar a rede aos postes. 
 
 Entusiasmados com a situação, professor e alunos continuaram a 
dar mais sugestões pelo que surgiram mais quatro questões: 
 
5. De quantos postes precisa? 
6. Quanto custaram os postes? 
7. Quanto custou o arame? 
8. Em quanto importou a vedação? 
 
 Na exploração desta actividade o Francisco confrontou-se com 
algumas situações provocadas em grande parte pela dificuldade que os 
seus alunos sentiram ao realizar os cálculos com numerais decimais, 
nomeadamente quando tiveram que calcular a quantia dispendida na 
compra da rede. Na reflexão que o professor fez sobre o desenrolar desta 
actividade,  referiu que o seu objectivo principal era o raciocínio, "o 
desmontar o problema", mas também encontrar o "resultado certo". 
Vendo que os seus alunos ficaram bloqueados na realização dos 
cálculos, sentiu não dever continuar a exploração da actividade 
enquanto persistissem as dúvidas, tentando que todos chegassem ao 
"resultado correcto". Na sua actuação durante o processo de resolução 
de problemas preocupa-se em manter um certo equilíbrio entre o 
desenvolvimento do raciocínio e o cálculo, tentando não cair em 
situações extremadas. É de referir que o Francisco diz ser sua 
preocupação principal o cumprimento do programa, na perspectiva de 
contemplar todos os conteúdos programáticos, já que "ninguém se 
preocupa ou lhe agradece" que tenha outro tipo de trabalho com os seus 
alunos. 
 Nas suas aulas foram visíveis momentos em que o professor 
procurou trabalhar os assuntos de forma a permitir um envolvimento 
activo dos alunos através da sua participação em diversas discussões. 
Muitas destas discussões assumiam a forma de uma certa negociação, 
em que o professor desempenhava um papel central. Em algumas 
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ocasiões o professor tentava dirigir o diálogo de modo a conseguir 
explorar as situações como tinha previsto, não aceitando muitas das 
sugestões dos alunos. Confrontado com este tipo de comportamento o 
professor diz sentir alguma insegurança na condução de debates na 
Matemática, pelo que muitas vezes decide intervir e impor a sua 
perspectiva. Para além de reconhecer que o confronto de ideias permite 
uma reflexão sobre os assuntos ajudando na sua clarificação, o 
Francisco refere também a sua importância no desenvolvimento de 
atitudes de convivência social, e como tal considera relevante a 
realização de debates em todas as áreas curriculares, criticando a 
actuação de muitos dos seus colegas que se limitam a promover debates 
somente na área de Estudo do Meio. 
 O desenvolvimento de outras competências de comunicação não 
tem constituído uma das suas preocupações. Embora os seus alunos 
realizem algumas actividades de pesquisa, nomeadamente na área do 
Estudo do Meio, vê alguma dificuldade na sua implementação na aula de 
Matemática. Em anos anteriores as suas turmas participaram na 
elaboração de jornais e mantinham correspondência com outras escolas 
em que a Matemática estava presente, situação que o professor no 
presente ano lectivo ainda não tinha conseguido implementar. 
 
Alguns comentários 
 
 Fazendo um breve resumo sobre este caso, poderemos dizer que o 
Francisco embora tenha uma má relação com a Matemática enquanto 
estudante do ensino básico, apresenta algumas preocupações de 
carácter metodológico relativamente ao  ensino e aprendizagem da 
Matemática. 
 Nos novos programas não reconhece implícita a perspectiva da 
resolução de problemas, raciocínio e comunicação matemática, referindo 
apenas como características inovadoras a existência de algumas 
recomendações metodológicas. 
 Para o Francisco os problemas devem permitir que os alunos 
"pensem e raciocinem", mas acha difícil implementar situações mais 
abertas. Estas situações só serão possíveis desde que o professor possa 
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assegurar um papel fundamental no acompanhamento do trabalho dos 
alunos de forma a "desmontar" o problema. 
 As situações propostas pelo Francisco na sala de aula, assumem 
de certo modo características problemáticas. No entanto o Francisco 
mostrou sentir algumas dificuldades na exploração das actividades, 
tendo muitas vezes "encalhado" em situações de cálculo. 
 Embora reconheça que a Matemática ajuda a desenvolver a 
capacidade de raciocinar, o professor refere que as autoridades 
educativas (inspectores) no final do ano lectivo só lhes interessa saber se 
se cumpriu o programa a nível de conteúdos, pouco se preocupando que 
os alunos tenham ou não desenvolvido capacidades. Por isso, muitas 
vezes não explora mais as situações problemáticas. Para o Francisco, 
raciocínio e técnicas, estão a par, não privilegia mais uma do que outra. 
 Reconhece que não tem insistido para que os seus alunos falem e 
escrevam sobre Matemática, embora se preocupe em desenvolver uma 
boa comunicação na sala de aula. A forma de comunicação que o 
professor privilegia é o debate, permitindo a interacção entre os seus 
alunos. Contudo em situações em que se sente mais inseguro, este 
professor limita a exploração desse tipo de actividades. 
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O Saber dos Professores: Usá-lo, apenas?  
Respeitá-lo e considerá-lo, simplesmente? 

 
Manuel Joaquim Saraiva, Universidade da Beira Interior—Portugal 

 
Introdução 
 

 O saber profissional de um professor pode beneficiar do saber 
académico mas exige o uso de outras fontes (apreensão intuitiva das 
situações, capacidade de articular o pensamento e a acção, compreensão 
das relações pessoais e da autoconfiança, ...). Para Ponte (1994), 
conhecer a prática profissional exige tomá-la como ponto de partida e não 
apenas como local para aplicação da teoria.  
 É importante e necessário saber e compreender o que é que os 
professores fazem nas suas aulas, bem como a forma como o fazem e que 
significados é que dão à sua prática profissional. Tal como afirmam 
MacIntyre e Brown, 1993, é preciso compreender como é que os 
professores constroem e avaliam o seu próprio ensino e como é que 
escolhem em situações de dificuldade.  
 Porém, esta compreensão, e muito pela tradição da investigação, 
acaba por centrar, quase sempre, os seus resultados apenas na 
interpretação do investigador. Torna-se necessário e urgente reforçar a 
contribuição analítica do professor na própria investigação. Assim, os 
resultados da investigação terão de passar pelos professores para que 
possamos ter uma mudança profunda. Tal como afirma Cooney (1994), 
as mudanças parecem estar mais ligadas às percepções que os 
professores têm de si como profissionais do que a qualquer outro formato 
particular nos programas de formação em serviço.   
 Neste sentido urge desenvolver equipas de investigação 
colaborativas entre professores e investigadores de modo que na 
interacção de interpretações diferentes (de cada professor e investigador) 
sobre a prática docente (que funciona como contexto comum a todos os 
elementos da equipa) se consiga a reconstrução do significado do saber 
profissional em relação a um objecto comum de referência e de acordo com 
as experiências diferentes vindas da actividade profissional quer do 
professor quer do investigador (Steinbring, 1994). Desta forma, o 



  Saraiva 
 2 

investigador tem a possibilidade de comunicar as suas teorias num 
contexto de partilha de perspectivas e de obter um feedback  a partir da 
prática do professor. Por seu lado, o professor, através deste diálogo de 
enquadramento e de reflexão a partir da sua voz (dos significados que ele 
dá à sua prática, não exclusivamente a das suas aulas), sente-se (porque 
de facto o está) a contribuir para um novo conhecimento. 
 É minha convicção que, com projectos deste tipo, conseguir-se-á 
uma maior compreensão da prática de ensinar e da teoria existente, um 
reforço da qualidade da produção teórica e uma melhor iluminação da 
prática docente. Sou, pois, pelo reforço do triângulo colaborativo, 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 Nesta comunicação irei falar sobre uma aula de introdução das 
inequações do 2º grau, 11º ano, leccionada por um dos elementos da 
equipa de trabalho a que pertenço, e que foi observada e reflectida por 
todos os elementos da mesma. Passarei a indicar quais eram as 
intenções para a aula por parte do professor respectivo, em seguida 
apresentarei excertos da aula e algumas das interpretações do professor 
sobre ela (após a sua realização) e, por fim, tecerei alguns comentários de 
enquadramento teórico que procuram realçar quer a existência de um 
saber profissional tácito do professor, quer a sua complexidade. Por 
último, perspectivarei o trabalho futuro com base em situações deste 
tipo. 
 
A perspectiva do professor antes da aula 
 
 Sobre as aulas de quadráticas: a primeira deu para explorar a 
taxa de variação (comparando-a com a da recta); a segunda foi nos 
computadores para traçar gráficos e os alunos fazerem translações de 

Professor                             Investigador  
  

Prática Docente 
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gráficos  (tipo, a partir do gráfico de y=ax 2  obter os gráficos de y=ax 2 +c , 
y=a(x-k) 2  e y=a(x-k) 2 +h); a terceira procurei fazer uma 
síntese/generalização.  
 Na aula de amanhã vou falar sobre as inequações. Quero que eles 
passem de f(x)>k para f(x)-k>0. Vou insistir nisso. A aula é de 2 horas, a 
2ª vai ser prática. Com a actividade do foguete (ver a página seguinte) 
pretendo fazer a tal passagem de f(x)>k para f(x)-k>0... Os alunos 
precisam de prática nesta questão. Depois de se discutir algumas 
questões em termos gráficos vou pô-los a resolver uma lista de funções e 
inequações... a questão está é se desligamos totalmente, a partir de certo 
momento, a resolução de inequações das funções. A minha intenção é 
retomar sempre o aspecto gráfico... acho importante os alunos terem 
uma imagem daquilo que estão a resolver... temos de ter sempre a 
preocupação de não nos desligarmos da parte gráfica. 
 A apresentação do foguete é para não estar a arranjar uma 
inequação em que diga assim, Resolve a inequação  x 2  > 4. É para dar 
um sentido à pergunta... não é que ela seja uma situação muito rica, ela 
é vulgar, mas é um bocado mais palpável. Não sei se na física fazem isto 
exactamente como nós fazemos. É um contexto físico que eles trabalham 
na física. Muitas vezes eles não percebem o que se quer, caso da queda 
de um corpo — eles estão na aula de matemática, logo aquilo não tem 
nada a ver com a física, pensam os alunos. Eles acabam por perceber 
que as coisas não estão totalmente desligadas. Quando fiz o meu curso 
nunca relacionei as duas coisas.  
 Ou seja, para o Professor: 
 

1º A situação do Foguete é um contexto físico para dar um sentido 
a condições como x 2  > 4, por exemplo; 

2º Há que ligar a resolução das inequações às funções (olhar uma 
inequação ax 2 +bx+c > k como sendo  f(x) > k e por sua vez como 
g(x) > 0, com g(x) = f(x) - k); 

3º É preciso não separar a resolução das inequações da abordagem 
gráfica; 

4º A aula vai dividir-se em 2 partes distintas:  i) introdução com 
significado das inequações e sua resolução, e ii) prática (tendo 
uma ficha de trabalho como base — ver a página seguinte). 



  Saraiva 
 4 

 
Transcrição de excertos da aula (Vídeo) 
 
 Os alunos estão sentados normalmente nas suas carteiras, 2 a 2 e 
voltados para o quadro. Trabalham sozinhos ou com o colega do lado. 
Começa-se pela resolução da pergunta 1.4. No quadro está desenhada a 
figura 1. 
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A Ficha de Trabalho 
 
Funções I 
 
Resolução de Inequações 
 

1. A altura de um foguete, em cada instante, é dada pela função 
h(t)=20t-t 2  em que h representa a distância ao solo (em metros) 
e t o tempo (em segundos). 

1.1. Quanto tempo está o foguete no ar? 
1.2. Qual é a altura máxima atingida pelo foguete? 
1.3. Representa graficamente esta função. 
1.4. Durante quanto tempo está o foguete acima dos 10 

metros? 
1.5. Qual é o significado da inequação h(t)>80? Determina a 

sua solução. 
1.6. Durante quanto tempo está o foguete abaixo dos 20 

metros de altura? 
 Traduz esta questão por meio de uma condição e resolve-a em 
seguida. 
 

2. Considera agora a função definida, em R, por f(x)=x 2 -3x-4. Para 
que valores do domínio de f se verificam as seguintes condições: 

 
f(x) > 0 f(x) ≤  0 
f(x) > 1 f(x) ≥  -9 
f(x) < -10                   f(x)  ≤   x   

 
3.  Resolve as seguintes condições, em R: 
 
(2x-1) 2  > 3   ( 2  - x)( 2  + 1) ≤  -5   
 

(x + 1) 2  < 
3
2    x2 − 2x

3
 < 
x2 +1

2
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h/m

10                 20

figura 1
 

 
 O professor está junto ao quadro e voltado para os alunos. Pede 
sugestões aos alunos. Estes não dizem nada. O professor traça a recta de 
equação h=10, 
 

Professor: Há-de haver um intervalo de tempo (e aponta para o eixo 
das abcissas da figura) em que a altura é superior a 10 metros. 
Então qual é o problema? É determinar o quê? 

 
Aluno M: Os valores 
 
Professor: Que valores? 
 
Aluno L: Do tempo em que esteve acima dos 10 metros. 
 
Professor: Que valores exactamente? 
 
Aluna C: É fazer h(t) maior que 10 
 
Professor: Estás a pedir que se resolva esta inequação 20t-t 2 >10 . 

Como é que se resolve? 
 



O Saber dos Professores: usá-lo, apenas? respeitá-lo e considerá-lo, simplesmente?  7 

Actas LUSO 95                                 M. J. Saraiva                                                                    7 

Aluna C: É passar o 10 para o 1º membro, 20t-t 2 -10>0 
 
 (O professor pede à aluna C para ir ao quadro.) 
 
Professor: Interessa-me saber é se toda a gente está a perceber como 

é que surge esta inequação 20t-t 2 >10, como é que vocês a 
interpretam. Toda a gente está a perceber? 

 
Aluno Hl: É o tempo em que a função esteve acima dos 10 metros. 
 
Professor: (colocando uma outra questão), Em que momentos é que a 

função, o foguete, atinge os 80 metros? O que é que vocês faziam 
para os calcularem? 

 
Vários alunos: 20t-t 2 =80 
 
Professor: Neste caso (pergunta 1.4) não quero ver quando é igual a 

um determinado valor, quero ver é quando é superior a um 
determinado valor....o que significa transformar esta inequação 
20t-t 2 >10 na inequação 20t-t 2 -10 > 0 ?...  

Ver quando a função h(t)=20t-t 2  toma valores maiores que 10 é ou 
não a mesma coisa que pensar quando é que esta função f(t)=20t-
t 2 -10 toma valores superiores a 0? Não sei, vocês estão todos a 
olhar para mim com um ar! Como é que podem obter o gráfico de f a 
partir do gráfico de h? 

 
Aluno L: São do mesmo tipo 
 
Aluno Hl: Passa 10 mais abaixo 
 
Professor: Quer dizer, em vez de se ter o ponto (10,100) tem-se o 

ponto 10 quê? 
 
Alguns alunos: 90 
 
Professor: 90. E agora faz-se assim (e desenha a figura 2)? 
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0

100
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t/s
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90

figura 2
 

 

0

10

90
100

h

t/s

h/m

10 20

A B

figura 3

 
Vários alunos: Não 
 
Professor: Onde é que vai intersectar o eixo das abcissas? 
 

 O professor apaga a 2ª parábola, desenha a recta de equação h=10 
e marca os pontos A e B (intersecção da parábola com a recta — figura 
3). 
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Professor: No gráfico da função h(t)=20t-t 2 , os pontos A e B 

representam os momentos, ou não, onde o foguete atinge a altura 
de 10 metros? Eu não sei os valores das abcissas, mas são os 
momentos em que o foguete passa para uma altitude superior a 10 
metros. Está toda a gente de acordo com isso? 

 
(Os alunos dizem que sim) 
 
Professor: Se eu considerar agora esta função, f(t)=20t-t 2  -10, este 

ponto (0,0) onde é que vai parar? 
 

Aluno L: A -10 
... 
Professor: E o ponto A que tem ordenada 10?  

 
(Ouve-se um aluno dizer zero) 
 
Professor: Se nesta, h, é 10, na f, que eu obtenho a partir de h 

menos 10, o que é que acontece? Baixa para zero. E B? ... Então 
onde é que vai passar o gráfico de f? O que é que acontece a todas 
as imagens? 

 
Vários alunos: Diminuem 10 
 
(E fica no quadro a figura 4) 
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f

figura 4
 

 
Professor:  Querer saber quando é que a função h é maior que 10 é a 

mesma coisa que pensar o quê, em relação à função f? 
 
Alguns alunos: Ser maior que zero. 
 
Professor: No fundo resolver 20t-t 2 > 10 é a mesma coisa que pensar 

na resolução de 20t-t 2 -10 > 0. 
 

Os alunos resolvem a equação 20t-t 2 -10 = 0. Depois de resolvida a 
equação o professor pergunta para toda a turma, Qual é a 
conclusão que tiro disto tudo? 
 

Há um certo diálogo entre o professor e os alunos. No fim, e como 
síntese, 

 
Professor: Quer dizer, os valores são superiores a 10 quando t 

pertence ao intervalo, aberto ou fechado? 
 
Vários alunos: Aberto 
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 O professor deixa escrito no quadro t ∈ 0,5;19,5] [ . Passa-se à 

resolução da questão 1.5. 
 

Professor: Qual é o significado da inequação h(t) > 80 ? 
 
Aluna C: É quando a função h 
 
Professor: (interrompendo a aluna), Mas esta função tem um 

significado, um contexto, não é? 
 
Aluna C: Quando o foguete é maior 
 
Professor: (interrompendo a aluna), Quando o foguete é maior? 
Aluna C: (rindo), Quando a altura de subida do foguete é maior que 

80. 
Professor: Resolver esta inequação, 20t-t 2  > 80 é o mesmo que 

resolver que inequação? 
 
Vários alunos: (em sintonia com o professor), 20t-t 2  - 80 > 0 
 
Professor: E agora o que é que eu preciso saber para resolver esta 

inequação? Reparem que agora não estou a trabalhar com a função 
h, é com outra, só que em vez de ser menos dez é menos oitenta. 
Para eu ver onde ela é positiva o que é que tenho de descobrir? 

 
Alguns alunos: Os zeros 
 

 Os alunos resolvem a equação -t 2 +20t-80=0 e apresentam a 
solução para o problema, t ∈ 5,5;14,5] [ . O professor adapta a figura do 

quadro de modo a clarificar-se a questão em causa. 
 

Professor: (sintetizando e apoiando-se na figura), Saber quando -
t 2 +20t-80 é maior que zero é o mesmo que saber quando -t 2 +20t 
é superior a 80.  

 
 Passa-se à resolução da pergunta 2.1 



  Saraiva 
 12 

 
f(x) > 0    com   f(x)=x 2 -3x-4 

 
Professor: Olhem uma coisa, pensem sempre, antes de irem para a 

resolução da inequação, associem sempre o gráfico. 
 
Depois dos alunos terem resolvido a equação x 2 -3x-4=0, 
 
Professor: Sabem como é que eu faço? Faço sempre assim uma 

coisinha pequenina (e desenha a figura) 

figura 5  
 

Professor, Quais são os zeros? -1 e 4? (e acrescenta o seu gráfico, 
ficando a figura 6)  

figura 6  
 

Professor, A concavidade está voltada para onde? Voltada para 
cima porque o a é positivo (e acrescenta o seu gráfico, ficando a 
figura 7)                                      
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figura 7  
Professor: Eu preciso saber o vértice, neste caso, para alguma coisa? 

... Só preciso saber qual é a parte do gráfico que está para cima e 
qual é a parte do gráfico que está para baixo do eixo dos xx. Então 
onde é que a função f(x) é positiva? 

 
Alguns alunos: De menos infinito a menos um e de quatro a mais 

infinito 
 
Professor: Se fizerem um gráfico têm alguma dificuldade em ver isso? 
(O professor escreve no quadro x   ∈ −∞,−1] [U 4, +∞] [ ) 

 
 Passa-se à resolução de   f(x) > 1 

 
Professor: Qual é a solução? Fizeram o gráfico? Ou já não precisam 

de o fazer? Estão a imaginá-lo? 
 
(Os alunos riem) 
 
Professor: Como é que imaginas esta parábola, L? 
 
L: É do mesmo tipo da outra anterior 
 
... 
 
Professor: (no fim da aula), No fundo eu tenho de chegar sempre a 

uma inequação do tipo  ax 2 +bx+c>0 ou ax 2 +bx+c<0, em que o 1º 
membro é um polinómio ordenado e o 2º membro é zero. 
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Reflexão feita pelo professor depois da aula 
 
 A dúvida que os alunos apresentaram hoje era de um tipo 
diferente das questões que lhes foram colocadas na aula com o 
computador. Enquanto nesta tratava-se de representações gráficas de 
funções, hoje, era partir de questões que podiam ser resolvidas 
recorrendo aos gráficos das quadráticas — era uma situação de 
aplicação do que se tinha estado a fazer na aula com o computador. 
Tratava-se de uma situação qualitativamente diferente. 
 Esta situação é perfeitamente nova para mim... é a questão de se 
identificarem os membros da inequação como funções... 
 No caso da quadrática não é bom que eles tenham sempre a 
imagem gráfica na cabeça para não se enganarem? 
 Tenho sérias dúvidas se na quadrática deve decompor-se em duas 
lineares. Eu prefiro sempre a via da quadrática, depois quando eles 
chegam às cúbicas ficam-se por uma linear e uma quadrática. Antes 
íamos pelas lineares, pelo quadro, sendo um exercício de cálculo 
perfeitamente desnecessário. 
 
Alguns comentários finais 
 
 A ficha de trabalho que o professor trouxe para esta aula começa 
com a situação do foguete (situação 1) com a qual o professor coloca os 
seus alunos perante uma situação de dependência e de variabilidade. Foi 
uma tentativa (conseguida) para os alunos fazerem, uma vez mais, uma 
transição das grandezas concretas variáveis, a distância e o tempo,  
para variáveis gerais y e x. Por outro lado, e com esta proposta de 
trabalho, o professor permitiu que os alunos fizessem a transição da 
dependência concreta (h de t, da pergunta 1) para a dependência mais 
abstracta (y de x, da pergunta 2). Este professor revela um saber 
didáctico do conteúdo função matemática que ultrapassa a visão 
meramente algorítmica e que assenta na variabilidade, na mudança e na 
dependência entre as variáveis. 
 A situação do foguete permitiu também que os alunos  
recontextualizassem aspectos modelizantes das funções, dando-lhes um 
sentido de utilidade.  
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 Esta ligação, na proposta de trabalho, da matemática com a física 
para dar significado às inequações, revela que este professor está 
imbuído de um saber implícito revelador de um sentir que a 
aprendizagem é contextualizada, onde a actividade na qual o 
conhecimento se desenvolve faz parte integrante do que é aprendido. 
 Este professor teve a capacidade de gerar uma proposta de 
trabalho e de criar situações de ensino através das quais os seus alunos 
construíram, de uma maneira significativa, conhecimento matemático. A 
actividade em que os alunos se envolveram informou o significado dado 
às inequações do 2º grau e à sua resolução (veja-se o diálogo entre a 
aluna C e o professor na pergunta 1.5). Este aspecto é  importante e é 
realçado por vários autores nomeadamente Llinares (1992), para quem  a 
escola normalmente realiza uma rápida translação ao manejo dos símbolos, 
levando a que as noções e os procedimentos matemáticos sejam 
considerados apenas  pela perspectiva do cálculo, esquecendo-se de outros 
possíveis significados associados às ditas noções e procedimentos. 
 Este professor contextualizou a inequação do 2º grau, bem como 
permitiu a aprendizagem do procedimento para a sua resolução sem ser 
de forma mecânica mas pela compreensão do porque é que funciona 
(passagem para a situação ax2 +bx+c>0, o cálculo dos zeros da função 
f(x)=ax 2 +bx+c  e  a variação do sinal da quadrática). 
 O professor usou a análise gráfica como base para a abordagem 
das inequações, tendo feito, todavia, uma translação entre aquela 
representação e a algébrica. Com esta intenção praticada o professor deu 
importância à representação gráfica, tratando-a com uma dignidade que 
normalmente não lhe é dada. De facto, de entre as várias representações, 
a gráfica é, normalmente, encarada como tendo pouca utilidade para o 
trabalho do aluno — ela é vista como uma mera confirmadora dos 
resultados tirados de todo um trabalho analítico/algébrico anterior. 
 Doyle (1983) considera a tarefa como o construtor central no 
estudo do conhecimento da sala de aula. Para este autor as tarefas 
organizam as situações e definem o trabalho que as pessoas devem fazer. 
Na aula considerada nesta comunicação a tarefa surge como um aspecto 
organizador fundamental, quer na organização e dinâmica da aula, quer 
no avançar do próprio currículo.  
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 O transportador simbólico das inequações (a ficha de trabalho) 
foi encarado pelo professor como um ponto de partida para o ganhar de 
significados por parte dos alunos e não como um veículo puro e simples 
de conhecimento, valendo por si. A compreensão do que era uma 
inequação do 2º grau e a forma de a resolver foi sendo construída numa 
interacção professor/alunos e aluno/aluno. O professor chegou mesmo a 
fazer novas propostas em plena acção (20t-t 2 =80, por exemplo), para que 
fosse possível a construção de significado matemático para a inequação 
do 2º grau. "Funcionou" o triângulo epistemológico do conhecimento 
matemático teórico (Steinbring, 1994), 

Objecto    Símbolo

Conceito  
 Houve, com as perguntas 2 e 3, uma passagem para a 
generalização. Com elas, os alunos iniciaram um processo de 
descontextualização (abandonaram a situação do foguete), reconstruindo 
subjectivamente, e por uma abstracção crescente, o significado da 
inequação do 2º grau e da sua resolução.  
 A actividade profissional é, para Schön, 1983, um saber fazer 
sólido, teórico e prático, inteligente e criativo que permite ao profissional 
agir em contextos instáveis, indeterminados e complexos, caracterizados 
por zonas de indefinição que de cada situação faz uma novidade a exigir 
uma reflexão e uma atenção dialogante com a própria realidade que lhe 
fala. Assim, e durante a acção, um professor depara com situações 
novas, confusas e ambíguas em relação às quais ele terá de dialogar, de 
reflectir e tomar decisões em fracções de segundos. Na aula referida 
nesta comunicação, o professor teve a capacidade de sentir a dificuldade 
que os alunos estavam a ter num determinado momento (os alunos não 
estavam a perceber a equivalência das inequações sob o ponto de vista 
gráfico) e teve o saber para arranjar uma estratégia de modo a 
ultrapassá-la (passar da equivalência das inequações 20t-t2 >10 e 20t-t 2 -
10 >0 para a relação dos gráficos das funções h(t)=20t-t 2  e f(t)=20t-t 2 -10) 
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— o professor foi surpreendido pela reacção dos alunos, reflectiu na acção 
e alterou a abordagem que estava a fazer. Note-se que a percepção da 
dificuldade que os alunos estavam a ter foi obtida, muito, a partir de 
sinais imediatos e espontâneos (a cara, a expressão do olhar). 
 O professor comunicou aos seus alunos, na pergunta 2.1., a sua 
maneira pessoal de resolver uma inequação do 2º grau — foi um 
autêntico companheiro mais velho, um conselheiro que ajuda a 
compreender a realidade.  
 
Perspectivas para o trabalho futuro 
 
 A aula considerada nesta comunicação é, sem sombra de dúvidas, 
um bom contexto comum para, a partir dele, se alcançar uma melhor 
compreensão do que é que este professor faz nas suas aulas, das suas 
motivações e dos seus significados. Como é que este professor alcançou 
esta perspectiva sobre as inequações do 2º grau? E a sua incidência na 
abordagem gráfica? Como foi sentida a surpresa/dificuldade da aula? O 
que terá contribuído para a abordagem alternativa face às dificuldades 
dos alunos? A ligação à física é essencialmente para introduzir conceitos 
matemáticos? Estas questões são algumas das muitas que se levantam e 
que podem ser respondidas através de todo um processo de reflexão que 
se pretende desencadear com base neste episódio/aula, pois nós não 
aprendemos a partir da experiência, mas sim através de pensarmos acerca 
dela, Shulman, 1992. 
 O estudo de episódios da sala de aula é defendido por vários 
autores (Clandinin e Connelly, 1986; Shulman, 1992, entre outros) no 
sentido da compreensão i) dos significados que os professores dão à sua 
prática de docência e ii) da aquisição do próprio conhecimento de 
ensinar. Os casos instrucionais referidos por Shulman, 1992, ao serem 
narrativas acerca do ensinar a matéria, deverão focar-se sobre i) 
intenções para a aula não cumpridas, ou ii) surpresas surgidas na aula 
não esperadas, que exigem uma reflexão, por parte do professor, de 
modo a conduzir a uma análise, a um re-exame, a uma re-planificação e a 
um re-ver sobre o acontecido. 
 Deste modo, o desenvolvimento de casos instrucionais é uma meta 
que esta equipa de trabalho persegue (serão para nós unidades de 
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análise reflexiva). Faremos, neste caso concreto, o foco na surpresa e a 
passagem para a abordagem alternativa que o professor encontrou na 
aula e no momento.  

EPISÓDIO   CASO

focado na 

SURPRESA   NOVA 
ESTRATÉGIA      

 
 Vemos como fonte de aprendizagem a reflexão do professor sobre a 
sua prática, particularmente sobre os momentos difíceis (dúvidas, 
surpresas,...) da aula. Essa reflexão levará a um conhecimento mais 
profundo de si próprio e a um aumento de conhecimento relacionado, 
particularmente, com as situações novas vividas na sua prática 
profissional.   
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 Esta comunicação pretende abordar a relação que existe entre a 
psicogénese de um conceito (a sua construção e a sua formação pelos 
indivíduos) e o seu desenvolvimento histórico. 
 Trata-se efectivamente de uma relação pertinente que pode e deve 
ser tida em conta a nível da formação de professores, uma vez que 
permite, para além do aprofundar de certas temáticas relativas à história 
da matemática (os seus progressos e recuos, a sua não linearidade) uma 
auto-análise relativa ao próprio conhecimento didáctico e científico de 
quem reflecte  sobre esta problemática. 
 Um estudo realizado no âmbito de uma tese de mestrado 
pretendeu diagnosticar e, se necessário, reestruturar o conceito de 
infinito em futuros professores de matemática (alunos de 4º ano de 
licenciaturas em ensino da matemática de diferentes ESEs e 
Universidades do País). 
 Foi elaborado um questionário com o objectivo de diagnosticar qual 
o conceito de infinito que possuiam os indivíduos envolvidos. Os 
resultados obtidos apontavam para uma muito deficiente 
conceptualização de infinito. Os alunos privilegiaram o conceito de 
infinito em potência por se tratar da vertente em que a referida 
conceptualização apresentava menos deficiências. O conceito de infinito 
em acto, quer quando tratado de um ponto de vista geométrico, quer 
quando tratado de um ponto de vista aritmético, apresentava graves 
lacunas e mesmo erros. Nota-se uma associação do tipo: ilimitado-
infinito (em potência) e limitado-finito. 
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 De referir ainda a facilidade com que os alunos transportaram a 
operacionalidade do finito para o infinito, utilizando, erradamente, 
comparações que dependem de métodos empíricos (e. g., o segmento de 
recta com maior comprimento é o que possui mais pontos e o conjunto 
que contém um outro tem maior cardinal que este). A extrapolação de 
certas propriedades dos conjuntos finitos para conjuntos infinitos, 
conduziu, assim, a situações contraditórias que os alunos não 
conseguiram superar. Embora detentores dealguma instrução sobre 
conjuntos infinitos, estes alunos privilegiaram respostas baseadas nos 
seus pré-conceitos, principalmente quando as questões envolviam 
contextos geométricos (repletos de significado e baseados em verificações 
experimentais). Não é, no entanto objectivo desta comunicação justificar 
a razão desta deficiente conceptualização de infinito. Assim, face aos 
resultados obtidos, com dois grupos de quatro alunos, e dentro de um 
cenário de supervisão centrado na reflexão, análise e discussão em 
pequeno grupo, tentou-se facilitar a reestruturação do referido conceito. 
Esta etapa do trabalho foi dividida em duas fases (cada uma com um 
grupo de quatro alunos) sendo utilizada, em cada uma delas uma 
metodologia diferente. Na primeira fase realizou-se um trabalho com um 
carácter mais teórico, baseado na discussão em grupo de alguns textos 
de apoio e das questões por eles suscitadas. Nasegunda fase, e uma vez 
que os resultados obtidos na primeira fase ficaram aquém do desejado, 
optou-se por um trabalho com um carácter mais prático. Assim, a 
investigadora criou aquilo que designou por “episódios” cujo objectivo foi 
criar um clima o mais próximo possivél da situação real de prática 
pedagógica, originando o envolvimento que se julgou necessário para que 
o trabalho a realizar resultasse frutuoso, o que, até certo ponto, foi 
conseguido. 
 Vamos então, seguidamente, tentar estabelecer o tal  paralelismo 
entre a evolução histórica do conceito e a conceptualização realizada por 
estes futuros professores de matemática.  
 Relativamente à evolução histórica do conceito de infinito, a 
análise realizada permitiu definir três fases: 
 
1ª Fase : Com Galileu (1584-1642) em que todos os conjuntos infinitos 
eram considerados equipotentes. Apesar de constatar a possibilidade de 
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se estabelecer uma correspondência biunívoca entre o conjunto dos 
números inteiros e o conjunto dos seus quadrados, por motivos que 
desconhecemos, apenas referiu que atributos como “igual”, “maior” e 
“menor” não eram aplicáveis ao infinito, não se podendo, assim, 
comparar conjuntos infinitos: 
 

“...Nós tentamos, com o nosso mundo finito, discutir o infinito, 
atribuindo-lhe as propriedades do finito e limitado; mas eu penso que 
isso é errado pois não podemos falar de quantidades infinitas como 
sendo maiores, menores ou iguais a quaisquer outras...”  (Waldegg, 
1991) 

 
2ª fase: Com Bolzano (1781-1845) que, apesar de já considerar o infinito 
como um atributo de uma colecção não estruturada, de um conjunto 
cuja única caracteristica é o seu cardinal, adoptou, nos seus estudos de 
comparação de conjuntos infinitos, o critério baseado na relação parte-
todo (relação estar contido). 
 Defendendo que apesar de se poder estabelecer, no caso de 
conjuntos infinitos, uma correspondência um a um entre um conjunto e 
um seu subconjunto próprio, este facto não constituia justificação para 
concluir que os conjuntos eram equicardinais. 
 
3ª Fase: Com Cantor (1845-1918) que, com grande simplicidade, 
clarificou que, no caso de um conjunto infinito, pode acontecer que o 
conjunto e uma sua parte, certamente não idênticos, sejam equipotentes, 
tenham o mesmo cardinal. Ao contrário de Bolzano, Cantor introduziu 
um instrumento externo de comparação de conjuntos. Para Cantor não 
interessavam os objectos em si, os elementos que compunham os 
conjuntos, mas sim que, se de facto era possivel estabelecer uma 
correspondência biunívoca entre os dois conjuntos, era porque eles eram 
equipotentes. 
 
 Ao longo do trabalho por nós realizado foi possível constatar uma 
evolução conceptual dos alunos semelhante à atrás referida. Assim 
identificámos também uma 1ª fase, correspondente aos resultados 
obtidos através dos questionários, na qual, os alunos ao serem 
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solicitados a compararem o cardinal de conjuntos infinitos (discretos, 
densos e contínuos) responderam que os cardinais não se podiam 
comparar porque todos os conjuntos eram infinitos: 
 “Não se podem comparar os cardinais dos conjuntos pois são todos 
infinitos”. Estas respostas lembram, de facto, as concepções de Galileu já 
apresentadas. 
 Identificámos posteriormente uma 2ª fase, atingida pelos alunos 
com os quais realizámos o trabalho de supervisão atrás referido. Estes 
alunos, apesar de compreenderem a possibilidade de se estabelecerem 
correspondências um a um entre alguns conjuntos infinitos, não 
aceitaram a equicardinalidade dos mesmos: 

 
“Eu percebo que se pode estabelecer uma correspondência biunívoca 
entre N e o conjunto dos pares, mas não me venham dizer que há 
tantos pares como naturais !... O que é que fazemos aos impares ?!... 
Eu acho que é fácil aceitar que o conjunto dos pares é metade dos 
naturais...” 
 

 Este tipo de argumentação evoca-nos agora a posição de Bolzano. 
Tal como ele, os alunos não são capazes de se desligarem da situação 
paradoxal com que se deparam e quando a bijecção entre os dois 
conjuntos se torna vísivel, eles simplesmente ignoram as consequências 
que este facto acarreta. 
 Porque o trabalho, devido a condicionalismos de vária ordem, teve 
que ser interrompido, não foi possível atingir a 3ª fase que obviamente 
iria ter paralelo com as concepções de Cantor. Fica-nos a certeza de que 
não seria com muita dificuldade que esta se conseguiria atingir. 
 
Conclusões 
 
 Referem-se os três aspectos considerados mais relevantes aquando 
do desenrolar do trabalho: 
 

• O paralelismo entre a psicogénese de um conceito e o seu 
desenvolvimento histórico é um facto e é importante , assim, 
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conhecer a história da matemática que, também deste modo, 
contribuirá para o auto-desenvolvimento profissional; 

• A formação de professores deve focalizar-se, desde os primeiros 
anos, na prática pedagógica. Só perante as realidades concretas, 
na acção, os futuros professores tomam consciência, sentem as 
suas dificuldades e se apercebem da importância real da sua 
formação teórica. È portanto fundamental desenvolver a 
interpenetração entre a teoria e a prática quer no que respeita a 
conhecimentos científicos, quer no que respeita a conhecimentos 
pedagógicos; 

• A capacidade que futuros professores têm de eles próprios 
diagnosticarem as suas dificuldades e lacunas nestes campos, 
desde que devidamente supervisionados. 
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 This article is about the two-year university course "PFL-
mathematics" in Austria which aims at special further education of 
mathematics teachers. Some remarks on the genesis and the philosophy 
of the PFL programme are made and relating guiding principles are 
outlined. The article gives a brief overview of the most important 
activities within the PFL-mathematics course 1988-90. Using four 
dimensions of teachers' professional practice, namely action, reflection, 
autonomy and networking, some activities of participants are described 
in a more detailed way. 
 
A "mathematical curriculum vitae" as the starting point of an in-
service education course 
 
 As preparation for the PFL course, a teacher wrote: "I always 
wanted to become a teacher - first in a primary school - then my parents 
made it possible for me to study at the university. The choice of subjects 
was easy for me: my favourite subjects were mathematics and 
descriptive geometry. At the university I early realized that purely 
scientific work in mathematics did not fit my inclinations. What gave me 
pleasure, was to work as a tutor and practical assistant. After five years 
of study I looked forward to teaching at school. I had my own 
conceptions of teaching - derived from my own school days, from the 
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conversations between my parents (both teachers) about their teaching 
practice, and from my private lessons. Above all I fought against the 
following image of mathematics: 'Either you have it or you don't! That's 
fate!' Therefore I tried to stimulate all pupils to cooperate, by proceeding 
in small steps, carefully preparing the subject matter, pointing to 
frequent sources of errors, leading support, answering questions etc. ... 
[After concretizing some of her beliefs, methods and problems she finally 
reflected about her re-entry into teaching at school after a four year-
leave of absence] 
 I realized that the further development of many abilities which I 
wanted for me and my (own) children, was inhibited by traditional 
methods of instruction. To broaden and to deepen my experiences I 
finally decided to participate in this university course. I am looking 
forward to the first seminar. Kind regards!" 
 Most of the approximately 30 participants of the in-service 
education university course "PFL-mathematics 1988-90" arrived with a 
similar "mathematical curriculum vitae" at the first one-week seminar. 
The seminar started in three "regional groups" (parallel working groups, 
each consisting of about eight participants and two team members) in 
which all available "personal histories" were discussed. This initial 
working unit was not only a "get-acquainted session" but also gave a 
first impression of the broad spectrum of opinons, ideas, beliefs and 
strengths of the teachers and of our philosophy of using the practical 
experiences of the participants as a starting point for work within the 
PFL course and of connecting individual and social learning experiences. 
 
Some remarks on the genesis and philosophy of the PFL programme 
 
In the 1970´s more and more high school teachers in Austria felt that in 
addition to their competence in two subjects (e.g. mathematics and 
geography) further development of their pedagogical and didactic 
competence would be required for coping successfully with the 
complexities of teaching and learning. In awareness of this need, an 
interdisciplinary team of researchers from the University of Klagenfurt 
began to plan the teacher in-service courses "Pedagogy and Subject-
Specific Methodology for Teachers" (PFL abbreviation for the German 
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"Pädagogik und Fachdidaktik für LehrerInnen") in the subjects English, 
German, history and mathematics. After a trial run in 1982 - 84 three 
PFL courses (for mathematics, English and three years later also for 
German) were institutionalised as university courses. They are organized 
by the Institute for Interdisciplinary Research and Continuing Education 
(IFF) of the Austrian Universities of Innsbruck, Klagenfurt and Vienna, 
in cooperation with some departments of the University of Klagenfurt 
and regional INSET institutes and are supported by the Ministry of 
Science and Research (BMWF) and the Ministry for Education and Arts 
(BMUK). 
 Some organisational remarks: Each course lasts for four semesters 
and is attended by about 30 teachers. Participants are expected to be 
present at all meetings (e.g. two one-week seminars, two half-week 
seminars, four one and a half-day regional group meetings) and are 
required to write case studies on innovations introduced in their schools. 
After conclusion of the course participants receive a university certificate 
with a description of their achievements during the course. Most PFL 
courses are led by a team of 5 - 6 members (educationalists, subject-
matter specialists, practitioners) who are responsible for the preparation 
and realization of the course and for follow-up activities (e.g. evaluation), 
all in all three years of intensive theoretical and practical work. The 
activities of the team members are seen not only as a contribution to the 
further education of teachers but also as an experience in 
interdisciplinary cooperation.  
 The guiding principles of the PFL programme can be described as 
follows: One of the most important principles of PFL is stressing the 
importance and interconnectedness of pedagogical and didactic aspects 
of teaching and learning. Above all, the complexity of the teacher's task 
cannot be reduced to content-related considerations. In mathematics 
instruction, for example, even topics like "proof" involve student 
motivation, different heuristic strategies, reflections on the nature of 
proof, discussions on students' understanding of proofs etc. 
 In most cases the starting point of work within the PFL courses is 
the practical experiences of the participants in order to meet them 
"where they are", identifying strengths rather than weaknesses. Action 
research, understood as the systematic reflection of practitioners on 
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action (i.e. their professional activities in order to improve them), is used 
as a framework to achieve a broader situative understanding and to 
improve the quality of teaching. Within PFL courses the participants are 
required to do research work and to write — on the average — two case 
studies on self selected issues in which they have professional 
developmental interests. 
 Communication among teachers often happens "in passing" and is 
often felt to be unsatisfactory. An attempt is made to find useful ways 
towards a professional exchange of knowledge, thus promoting the 
culture of communication on educational issues. Communication and 
cooperation among teachers is seen as a more and more demanding 
element of teacher's work. Countless good ideas of teachers exist only in 
their minds and are therefore not accessible to others. It is an important 
intention of the programme to make such private ideas public. 
 PFL aims at providing opportunities to connect individual and 
social learning experiences. The open atmosphere in PFL courses is used 
as a basis for initiating and organizing communication and cooperation 
with colleagues, something which is in many cases difficult to achieve in 
a teacher's own school. The regional groups are small "professional 
communities" in which mutual understanding and constructive criticism 
are conducive processes.  
 Promoting the further development of theory and practice implies a 
close cooperation between team members and participants, the former 
involving themselves in concrete and specific situations of the teachers' 
practical work, and the latter involving themselves in theoretical and 
general considerations. For this purpose it is an advantage if people 
come from different systems, namely "school" and "university", and are 
able to overcome their restricted perspectives. 
 Promoting active learning processes and reflecting on them is a 
basic strategy in PFL courses in a double sense: firstly with regard to an 
epistemological understanding of learning, which sees the learner as a 
producer (and not consumer) of knowledge and secondly with regard to 
the conviction that transfer from the course to the classroom — where 
students also should be seen as producers — is more successful if the 
participants learn such processes through experience. "What can 
teachers learn from learners?" is a basic question within the courses.  
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 One aim of the programme is to motivate and qualify the 
participants to organize further education for themselves and for other 
teachers after conclusion of the course. Thus it is important that the 
participants be actively involved in planning and realization of the 
course, and increasingly take charge of their own further education 
within (and later outside) the course. Therefore the role of the team 
members within PFL develops — roughly speaking — from providing 
input and structure (to initiate teachers' activities) to organizing 
communication among the teachers as experts. 
 Each PFL course aims at contributing to each of the dimensions 
sketched above. Its strengths, however, lies in the whole composition of 
the course, decisively influenced by the people working in it - the team 
members as well as the teachers. In the following I will give a brief 
overview of the most important activities within the PFL-mathematics 
course 1988-90.  
 
The PFL-mathematics course 1988-90 
 
 As preparation for the first seminar each participant was invited to 
write a mathematical curriculum vitae and to bring along a description 
of a situation from a mathematics lesson. The guiding team of the PFL-
mathematics course 1988-90 consisted of Peter Awecker, Roland 
Fischer, Helga Jungwirth, Konrad Krainer, Manfred Kronfellner, Werner 
Peschek, Peter Posch, Otto Wurnig and Maria Zenkl. 
 
Seminar I and the first two regional group meetings 
 
 The first seminar started on a Sunday evening. The first unit 
began after dinner, with the discussion of the mathematical curriculum 
vitaes. The participants met in three regional groups (according to 
Austria's topography the group names "South", "Vienna" and "West" were 
created), each consisting of approximately ten participants supervised by 
a team member. This first unit was more than getting to know one 
another: it rendered a good insight into different perspectives of 
teaching, into the heterogenity of beliefs, assumptions on general 
objectives, etc. 
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 The whole Monday was dedicated to the analysis of the 
participants' descriptions of parts of their lessons. Again they worked in 
the three regional groups. The method used for analyzing was the so-
called analytic discourse (see Altrichter/Posch/Somekh 1993, 58-60).  
 There the three rules "questions only", "no criticism" and "no 
suggestions" had to be observed for the following reasons: very often we 
quickly react to narrations of others with our own suggestions, which 
distracts from the topic proper; those suggestions are frequently an 
indirect criticism of the other's action and contribute very little to the 
analysis of the topic. Thus it was only permitted to ask questions in 
order to get a deeper understanding of the situation. Each of the analytic 
discourses (30 to 45 minutes) gave profound insights into the 
participant's situation. It is the one who describes the case who profits 
most of such a discourse. Most participants stressed that merely hearing 
their colleagues' questions was very important and showed them new 
views on things, new alternatives, ideas for solutions etc. Some 
participants stated that they thought that this method could also be 
used successfully in many situations of everyday-life, stressing above all 
the importance of listening to one another. The guiding team considers 
the promotion of such and similar ways of discussion as important 
means for an improvement of communication among teachers. Tuesday 
was dedicated to the topic "Dealing with sense-questions in 
mathematics". After some short lectures showing different approaches to 
this topic the participants formed groups according to Austria's types of 
schools. In this groups the raised issues were discussed and some 
school-type-specific consequences were elaborated. Wednesday was 
dominated by the unit "Teachers as researchers". It began with a lecture 
dealing with research on students' understanding and an introduction 
into interviewing. After the clarification of the task the participants 
worked in groups of two or three to prepare task-based interviews with 
pupils. In the afternoon pupils from a neighbourhood-school came to the 
seminar and were interviewed. In most settings there were one child, one 
interviewer, and one observer. The latter two changed their roles after 
the first interview. Then the interviews (most of which were tape-
recorded) were analyzed in the small, already existing groups and 
presentations were prepared to sketch the most important outcomes. In 
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a (non-obligatory) evening unit the staff held an "open staff-meeting" 
discussing the development of this course so far and discussing the 
programme for the last two days: the staff - sitting in an inner circle and 
keeping one chair free - gave the participants (sitting in an outer circle) 
the opportunity to sit down on the free chair and to participate in the 
discussion. Some of the participants used this setting to bring in their 
views and ideas. 
 Next morning the interview groups presented their results. The 
issues raised were very interesting and manifold, e.g.: they focused on 
specific comments of pupils to mathematical concepts, they 
concentrated on similar or different experiences in interviewing or 
teaching in the classroom, they stated a new understanding of "error", 
they reflected on the communication between interviewer and pupil, etc. 
The unit "teacher as researcher" was concluded by a lecture introducing 
the idea of action research, understood as the systematic reflection of 
practitioners on action. Quotations from case studies from teacher 
researchers showed how terachers can achieve a broader understanding 
of their teaching and find creative ways to improve its quality. 
 The last unit on Thursday was a lecture on "Harmony and Conflict 
in Visual and Acoustic Pictures", which was followed by an interesting 
discussion on different topics, e.g. the importance of visualization as a 
counterpart to the abstract character of mathematics, the use of slides 
in mathematics teaching, the psychological side-effects of focusing 
people on specific motives, etc. 
 On Friday the regional groups met to plan their further work 
within the course. The first seminar ended with a reflection on this 
seminar week.  
 Two or three months after Seminar I the three regional groups had 
their first meetings. In this paper I confine my descriptions of the 
regional groups to short reports about the regional group "South", which 
I led together with a colleague. The first meeting of our group had one 
major issue: the discussion of first rough drafts of investigations the 
participants wanted to work on. Each group member explained his/her 
ideas, questions and problems with regard to the topic and got some 
help for his/her further development of the case study.  
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 At the second meeting of the regional group "South" (about five 
months later) the participants also discussed their investigations but 
this time a second activity played an important role: they discussed a 
chapter of a book which the group had chosen before. The topic was 
"General learning objectives - objective-oriented tasks" and proved to be 
an interesting starting point for a vivid discussion in the group. Three 
participants decided to present first results of their investigations on 
seminar II, which was held three weeks later. 
 
Seminar II and the next two regional group meetings 
 
 One highlight of Seminar II was the day when ten participants 
gave lectures on their research findings. The topics showed a broad 
variety, e.g.: reading and interpreting graphs, the relationship pupils-
mathematics, group work. The biggest chunk within the seminar was 
dedicated to three parallel workshops covering the topics "project work", 
"social relationships" and "upper forms - (new) aims and contents", 
inculding both theoretical input and reflection as well as practical 
considerations. Lectures by team members dealing with "On the way to a 
new culture of learning", "Long-term perspectives of the teaching of 
mathematics" and "Investigation of classroom interaction" were 
considered by the participants as opportunities for getting an overview 
on new trends in pedagogy and mathematics education and as a help for 
finding and clarifying starting points for their second case studies. The 
evenings were used for informal communication among participants and 
team members and participants. But there also were special optional 
offers, e.g. a film about a Swedish school-project or an open staff 
meeting where the participants had the opportunity to follow the staffs' 
discussion on the seminars' review and pre-view, or even to participate 
actively when sitting down on the free chair. The seminar ended with 
meetings of the regional groups where the further work was reflected 
and the next meetings planned. 
 Some months after Seminar II the regional group "South" met 
again. One of the participants invited the other colleagues to observe her 
working with one class. So planning, carrying out and analyzing the data 
of classroom observation was an important part of this meeting. A 
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further point of the agenda was the discussion of the participants' 
progress with their case studies. 
 The fourth regional group meeting had three important parts: the 
first was the discussion of the participants' investigations, the second 
focused on the topic "relationships between pupils and teachers" and the 
third was dedicated to Seminar III, which should be designed partly by 
the participants. With the help of others one member of this regional 
group offered a workshop on the topic "Points of contact between 
mathematics and other subjects" for seminar III. 
 
Seminar III and the last regional group meeting 
 
 Seminar III was to a large extent was self-organized by the 
participants. A big part of this seminar consisted of working in three 
parallel workshops: "Points of contact between mathematics and other 
subjects", "Computer and mathematics instruction" and "Elements of an 
alternative school". All workshops were led by participants, the team 
members participated in the same way as the other participants did. It 
also was the participants' responsibility to plan the corresponding 
information, planning and evaluation meetings, partially in co-operation 
with some team members. In most regional groups participants 
interviewed one other or wrote individual feedback on the reflection of 
their own development in connection with the PFL-course. This 
procedure was clearly an effect of the impact the PFL-course had had on 
the participants. To underline the importance of teachers' responsibility 
for their own further education the course didn't end with this seminar, 
the last meeting of all participants). It was in the responsibiltity of the 
regional groups as professional communities to end this course or to find 
ways to continue their work. Experiences showed that ending a course 
with a seminar often had the consequence that the participants aimed at 
further seminars held by the same team members. We found that this - 
in the long run - is not very helpful in promoting the professionality of 
teachers. 
 So the official end of this course was the fifth regional group 
meeting. It turned out to be a start for further collaboration: the group 
planned the edition of a new magazine with the name "Treasure-trove - 
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ideas for the teaching of mathematics". The whole group had only one 
more meeting. But there were a lot of further activities which some of the 
participants used as a possibility to co-operate with one another. The 
idea concerning the magazine was partially realized by some of the group 
members within the context of another group: this is the story of "AFL", 
which will be told in the next chapter. 
 In the following I will take a closer look at some selected activities 
of teachers within or after a PFL course, by regarding one participant's 
study in particular and describing the emergence of a self-organized 
group in connection with the course. This will be done by using four 
dimensions of teachers' professional practice. 
 
Promoting action and reflection, autonomy and networking within 
the PFL course - dimensions of mathematics teachers' professional 
practice  
 
 Altrichter/Krainer (1993, p. 8-20) describe 4 dimensions of 
teachers' professional practice: 

• Attitude towards and competence in experimental, constructive 
and 

goal-directed work (Action) 
• Attitude towards and competence in reflective, (self-)critical and 
systematically based work (Reflection) 
• Attitude towards and competence in autonomous, self-initiative 

and 
self-determined work (Autonomy) 
• Attitude towards and competence in communicative and 

cooperative work with increasing public relevance (Networking)  
 
 In the following, a) a teacher's case study of her students' errors in 
algebra will give an impression of the importance of systematic reflection 
by teachers on their own practice (interconnecting action and reflection), 
and b) a short view of a PFL follow-up activity by a self-organized group 
of teachers will indicate that autonomy and networking are essential 
dimensions in teacher in-service education programmes. A more detailed 
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description of activities within PFL-mathematics is given in Fischer et al. 
(1985), Krainer and Peschek (1993) or Krainer and Posch (1994).  
 
Action and reflection - a teacher's efforts to improve her knowledge about 
her students' understanding 
 
 The first PFL seminar usually contains an introduction to the 
aims, ideas and methods of action research and provides the 
opportunity for practical experience with some of these methods (e.g. 
analytic discourse, interview techniques; see e.g. Altrichter, Posch and 
Somekh, 1993). After this seminar each participant selects an issue in 
which s/he has professional developmental interest and begins to collect 
data for the first case study. In the regional group meetings (partial) 
results of these case studies are discussed; some participants present 
their research at the next seminar. Many participants of PFL begin a 
second case study which in many cases shows visible progress with 
regard to e.g. conception, data sampling and interpretation or 
readability. 
 In the following we look at a PFL participant's first case study 
(Mayer 1992) on her students' errors in algebra. She aimed at learning 
more about her students' misconceptions and errors in order to improve 
her teaching, for example through using new strategies to avoid some 
errors or finding a constructive way of handling them. A quotation from 
her case study shows that errors seem to have an essential influence on 
her actions and reflections concerning mathematics instruction: "After 
several years of work as a mathematics teacher one almost gets the 
feeling that most of the time, instead of explaining, one has to deal with 
errors." 
 The teacher studied articles about error analysis in mathematics 
education and finally began to investigate misconceptions and errors of 
students from her own classes (15 to 18-year-old girls). She collected 
different kinds of data including diary notes, interviews with students 
and "error-books". Refering to "error books" she writes: 
 

"The students had to keep a so-called 'error-book' which included 
an identical reproduction of the error, a verbal formulation, if 
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possible a statement about the reason for the error and an exact 
correction. ... Thus the students had, for the first time, to think 
about their errors, which for many was a totally new and unusual 
experience (the verbal formulation was especially problematic) and 
in this context also numerous systematic errors were discovered ('I 
have made the same error again')."  

 
 One important aim of the teacher's analysis was to work out "error 
frames". She finally identified about fifty types. Here are two of them (the 
students' explanations are in parentheses):  
 
- 1/6 > 1/5 (6 is bigger than 5) 
 
- x” - 2x = x” + 2x ==> x” = x” (+2x and -2x cancel each other out) 
 
 In the concluding chapter of her study she writes:  

 
"Only during such investigations does the teacher realize again, 
how important it is to scrutinize from time to time one's own 
teaching and to draw consequences. All too easily one falls back 
into daily routines."  

 
 The teacher sketches a range of general and concrete 
improvements in her own teaching, for example: 

 
"The students must be given enough time to understand 
mathematical strategies (the student's learning pace should not be 
overestimated); as a result of teaching the same subject matter 
frequently, the teacher tends to increase the working pace or to 
choose trickier tasks each time."  
 

To quote also one of her more practical consequences:  
 
... "Side-calculations should not be 'hidden' (removed by an ink-
eradicator) to enable the teacher to recognize students' strategies - 
above all they should not be assessed negatively ...". 
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 In her concluding remarks the teacher sums up:  

 
"The appreciation of an achievement from the mathematical point of 
view - being true or false - and the teacher's interest in investigating 
the thinking behind the work which leads to a right or wrong result, 
are important factors for student motivation in also tackling difficult 
calculations." 

 
 This was the teacher's first confrontation with systematic reflection 
on her own teaching which included writing down her experiences as a 
crucial element. Of course, many of her results sketched above are well 
known, investigated and published - but this is not the point! She 
constructed her knowledge herself; she started at a point which was of 
real interest to her; she looked for - and partially found - answers with 
regard to her individual situation; she produced meaningful "local 
knowledge" which cannot be replaced by reading the research results of 
others.  
 Systematic reflection by teachers on their own practice - here with 
regard to student understanding (see Krainer, 1993b) - can contribute to 
an improvement of mathematics instruction in many respects. This leads 
to the following suppositions which take for granted that improvements 
take place in various ways and that they are often connected with 
mutually stimulating processes: 
 Interest of teachers in what and how students understand give the 
latter the feeling that they - with all their questions, answers, 
interpretations, etc. - are really taken seriously. This makes it easier for 
them to use the given scope of freedom for experimenting with ideas and 
actions, and thus improving the teacher's opportunity for gaining further 
insights into students' understanding. 
 Attempts by teachers to replace assessments like "the student 
does not understand" with a search for meaningful explanations - even 
for so-called misconceptions and errors - and appreciation by teachers of 
even the small achievements of students, can be seen as part of a 
general attitude orienting teaching towards strengths and not towards 
weaknesses. This makes it easier to regard situations of "not-
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understanding" as opportunities to learn - for students and for teachers. 
To realize that teachers can learn from learners positively influences the 
relationship between teachers and students and promotes the further 
development of strengths.  
 Efforts by teachers to analyze and to discuss so-called "errors", 
help them to get insights which are normally not available to them - 
strangely enough, precisely because of their expertise. Trying to take the 
student's point of view is an opportunity for teachers to partly overcome 
the constraints on their own way of thinking and to become aware of 
"blind spots" caused by their specific involvement in the system of 
"mathematics instruction". Having the flexibility to change one's point of 
view promotes a better understanding of the ideas and thought 
processes of students.  
 Efforts by teachers to make the thought processes of students 
visible, and to reflect on their understanding, increase the abilities of 
students to reflect on the learning process and promote self-evaluation 
and self-organization. These abilities make it easier to discuss 
consciously the different meanings of a mathematical concept and 
differences in student intuitions, and therefore to increase student 
understanding.  
 Better understanding by teachers the ideas and thought processes 
of students increases the teacher's awareness of new alternatives in 
teaching and thus also increases their competence and flexibility, which 
in turn expand more opportunities for teachers to promote and to 
assesss students' understanding. 
 Activities of teachers aimed at acquiring knowledge about student 
understanding and systematic reflection on their own investigation, 
contribute to improve their scrutinizing of methods of assessing student 
understanding. This in turn stimulates the improvement of the ability to 
evaluate investigation. 
 A teacher's own experiences in investigating student 
understanding increase their interest in knowing more about the results 
of other research, for example large-scale projects in mathematics 
education. Reading research reports in this connection provides teachers 
with new ideas for their own small-scale investigations. 
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 The efforts of teachers to increase their competence with regard to 
student understanding promotes self-critical and profound discussion 
with colleagues and researchers, thus improving the culture of 
communication about educational issues, perhaps motivating other 
teachers to undertake self-critical inquiry themselves. 
 These issues show that the interplay between action and reflection 
is of great importance. This interplay is an essential characteristic of 
action research and it is also regarded as an important aspect in the 
teacher's decision-making processes (Cooney 1988), the student's 
generalisation processes (Dörfler, 1991), or the student's problem solving 
processes (see e.g. Krainer, 1993a). 
 Teachers' systematic reflections on their own practice can not only 
improve their own teaching but can also have consequences for the 
further development of discussion in mathematics education, which is 
shown by e.g. the (German) book "Man and Mathematics. An 
Introduction into Didactical Thinking and Acting" of Fischer and Malle 
(1985): this book is strongly influenced by authors' work with team 
members and participants within the PFL programme and by other 
research activities undertaken in cooperation with teachers and 
students. 
 
Autonomy and networking - a group of teachers organizes further 
education for themselves and others 
 
 Fostering autonomous and self-initiative work by teachers, and 
professional communication and cooperation among them, is an 
important aim of the PFL programme. The participants are invited 
increasingly to take charge of their own learning process within the 
course - as individuals and as a group. The statement of a participant 
after a PFL course - "I slowly realized that this course cannot be not 
restricted to 'taking'; but also not to an oral 'giving' of a few personal 
ideas. The 'giving' should become very concrete, in form of two case 
studies. This was connected with a very painful process..." - shows that 
the transition from viewing learning as consumption of knowledge to 
viewing learning as production of knowledge is not an easy one. To be 
able to mediate, and to "live" such an understanding in the classroom, it 
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seems absolutely necessary to experience this transition directly. This 
holds true for individual learning processes and is even more important 
for the learning of groups. In PFL this is regarded a crucial point 
because the participants should be qualified and motivated to act as 
"agents of change" for other teachers. 
 The following is feedback for the last seminar of the PFL-
mathematics course 1988-90 in which groups of participants organized 
different workshops:  

 
"... formerly I was mostly a consumer in various seminars, not 
trying to make my own suggestions - concerning organization or 
content. In this respect I have become more self-confident. Above all 
I have found it very good that the third seminar has been designed 
to a large extent by the participants themselves ..."  
 

 One of the workshops, "Elements of an Alternative School", gave 
birth to a self-organized group of teachers. The workshop included a 
broad spectrum of activities - from general discussion of educational 
goals to concrete reflections on possible changes in mathematics 
instruction, and motivated some participants to continue to cooperate. 
One of them organized an excursion to Tuscany (Italy) where, among 
other activities, two secondary schools were visited. Eight participants 
and two team members of the - in the meantime completed - PFL course 
took part, observed some Italian classroom instruction, held discussions 
with teachers and principals, and reflected on their observations and 
impressions. Half a year later, the group met again to discuss "project 
work" in mathematics. Finally they decided to initiate meetings twice a 
year and after some time they felt that they - especially the loyal core of 
seven people - were more than an ordinary group of teachers. In a report 
about their work in our journal for PFL participants they explained their 
intentions and the name "AFL - Aktion Forschender LehrerInnen" they 
had given themselves: "AFL is an abbreviation for 'Researching Teachers' 
Initiative'. With this name we want to express on the one hand our 
mutual interest in action research, for which we have been inspired 
within the PFL course. On the other hand we want to express our 
interest in actions, in activities in the field of teacher in-service 
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education. Thereby we start from the assumption that teachers have, or 
can acquire, enough competence to realize teacher in-service education 
by themselves, that nobody knows as much about school and learning 
as they themselves, that nobody knows their needs as well as they 
themselves. And we are not only interested in our own further education 
but also in putting the idea of 'teachers train teachers' into practice ..." 
One related activity was undertaking different interdisciplinary projects 
as joint research projects of teachers and pupils whereby one member of 
the group played the role of the project-manager (coming from the 
"outside"), another one was jointly leading a seminar on "Project work 
and school development" for teachers from all over Austria.  
 Feedback from former PFL participants shows that they have 
involved themselves in a number of individual and joint activities which 
contribute to pedagogical and didactic innovation in classrooms and 
schools, e.g.:  

 
"I have also become braver and more initiative concerning my 
relations with colleagues. Small contributions at staff meetings, 
even organizing parts of a staff meeting with colleagues, preparing 
and carrying out projects together are activities I tackle because I 
have observed, seen and learned very much...."  
 

 A lot of them act as "agents of change" in their region, are engaged 
in teacher in-service-courses or in teacher education, and actively 
participate in conferences in which innovative work by teachers is 
presented.  
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 Esta comunicação tem por objectivo apresentar um programa de 
formação contínua de professores do 1º ciclo, na área da educação 
matemática, no quadro do qual decorre uma investigação, ainda em 
curso, realizada no âmbito do Mestrado em Educação Matemática, sobre 
o desenvolvimento profissional de professores do 1º ciclo. 
 A razão principal que levou a enquadrar esse estudo num 
programa de formação contínua foi a convicção de que, face às novas 
orientações curriculares para o ensino da Matemática no 1º ciclo, é 
necessária uma participação dinâmica e empenhada dos professores na 
sua concretização, que passará pelo seu envolvimento em processos de 
formação. Na verdade, como salienta Canário (1991), para que uma 
reforma não fique só no papel e se materialize na prática educativa, é 
preciso reequacionar o papel e as modalidades da formação de 
professores. 

 
Princípios orientadores do programa de formação 

 
 Este programa visava estimular o desenvolvimento profissional de 
professores do 1º ciclo, na área da Educação Matemática, considerando 
que o desenvolvimento profissional é uma componente necessária à 
implementação de práticas inovadoras. A implementação de inovações 
pressupõe alterações, nomeadamente, nos materiais curriculares e nas 
práticas, comportamentos e concepções dos professores (Fullan e 
Hargreaves, 1992). Como tal, para implementar essas inovações há que 
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aprender a fazer algo novo, e os professores podem fazer essa 
aprendizagem em colaboração uns com os outros e a partir das 
experiências com os alunos na sala de aula. 
 Envolver os professores em experiências de desenvolvimento 
profissional, significa que lhes serão proporcionadas oportunidades para 
partilharem ideias, experiências e problemas do dia a dia. Significa 
ainda, que será proporcionado tempo e apoio para experimentarem 
novas ideias e novas metodologias e para reflectirem sobre os seus 
efeitos na sala de aula. Aliás, as investigações neste campo, consideram 
o trabalho colaborativo e a reflexão como duas componentes que devem 
ser dominantes em programas de desenvolvimento profissional (Santos e 
Kroll, 1992; Schön, 1992; Nóvoa, 1992; Garcia, 1992; Hargreaves, 1992; 
Zeichner, 1993). 
 Assim, as linhas orientadoras deste modelo de formação podem-se 
sintetizar desta forma: 
 — encarar a sala de aula como um local privilegiado de 
aprendizagem dos professores, pela sua riqueza em experiências 
diversificadas; 
 — criar oportunidades para os professores se envolverem em 
trabalho colaborativo com os seus colegas, nomeadamente os da mesma 
escola; 
 — estimular a discussão e a reflexão sobre os saberes e as práticas 
pedagógicas, visto que o professor ao manifestar-se sobre a sua 
experiência e as suas vivências profissionais estará implicado no 
processo de formação (De Ketele et al., 1988). 
  
Desenvolvimento do programa de formação 
 
Objectivos do programa 
 
 Os objectivos deste programa de formação, que decorreu entre 28 
de Setembro de 1994 e 15 de Fevereiro de 1995, foram os seguintes: 
 — Estimular o trabalho colaborativo entre as professoras 
participantes; 
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 — Estimular a discussão sobre as orientações curriculares para o 
ensino da Matemática no 1º ciclo e suas implicações, nomeadamente na 
organização e dinâmica da própria aula; 
 — Envolver os professores na planificação de actividades em que 
se privilegie: (a) a formulação e a resolução de problemas, (b) a 
abordagem de situações problemáticas, em que se relacionem as ideias 
matemáticas e se explorem as conexões da Matemática com as outras 
áreas e com a vida quotidiana dos alunos, (c) as interacções na sala de 
aula de forma a que os alunos aprendam a comunicar matematicamente; 
 — Criar condições para que os professores participantes reflictam 
sobre as questões que a prática pedagógica for levantando, encorajando-
os a exprimir dúvidas, preocupações ou objecções em relação à 
implementação das actividades planificadas. 
 
Selecção dos participantes 
 
 No início de Julho de 1994, foram estabelecidos contactos com as 
Escolas do 1º ciclo, do concelho da Marinha Grande, dando a conhecer 
aos professores os objectivos e formato do programa, os critérios de 
selecção e as suas formas de participação. Esperava-se que os 
participantes: 
 1 - definissem um ou dois objectivos de desenvolvimento 
profissional, em termos de ensino da Matemática; 
 2 - desenvolvessem hábitos de reflexão sobre situações da prática 
pedagógica, à luz das orientações do programa; 
 3 - se envolvam na discussão e reflexão sobre as actividades a 
desenvolver com os alunos, de forma a contribuir para a ligação da 
Matemática à realidade; 
 4 - mostrassem interesse em observar outras aulas e que as suas 
aulas sejam observadas. 
 A selecção dos candidatos só foi feita no início de Setembro, devido 
à colocação dos professores não efectivos. 
 As participantes, num total de onze, de 5 escolas diferentes, foram 
seleccionadas segundo o ano de escolaridade (2º, 3º ou 4º anos) que 
iriam leccionar e constituíram condições de preferência as seguintes:  
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 • os anos de serviço, de modo a formar um grupo com experiências 
diversificadas que poderão ter envolvimentos diferentes no processo do 
programa de formação; 
 • existirem, pelo menos, dois professores em cada escola 
interessados em participar. 
 
As formadoras  
 
 Além da investigadora, o programa de formação teve como 
formadora uma professora do 1º ciclo, com quem a investigadora já 
mantinha relações de trabalho, anteriores a esta investigação, pelo que 
se tratou de dar continuidade a uma colaboração já existente. 
 
Formato do Programa 
 
 Sessões colectivas semanais com 

a duração de 3h. 
1ª FASE 

28 Set./16 Nov. 
Reflexão sobre as aulas 

 Observação de aulas da 
formadora 

 
 Observação de aulas entre as 

professoras da mesma escola 
2ª FASE 

15 Nov./31 Jan. 
Sessões colectivas (3 h.) 

- planificação de actividades 
- reflexão sobre a prática 

 Reflexão sobre a prática a nível 
da escola 

 
 3 Sessões colectivas 

Duração de 3h. 
3ª FASE 
Fev. 95 

Reflexão sobre o grau de 
consecusão dos objectivos 

 Observação de aulas da 
formadora 

 Avaliação do Programa 
 
 1ª Fase. As sessões colectivas desta fase visaram fomentar a 
comunicação entre os participantes, de modo a identificarem os seus 
interesses, preocupações e necessidades, e a partir daí seleccionarem 
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um ou dois objectivos que se proporiam atingir neste programa. Partindo 
da análise dos novos programas e das orientações curriculares para o 
ensino da Matemática no 1º ciclo, procurou-se reflectir sobre a 
integração dos diversos conteúdos, procurando uma melhor articulação 
da aprendizagem da Matemática com as situações do mundo real. A 
organização e dinâmica da aula, tendo em conta as orientações 
curriculares referidas, foi também objecto de reflexão. Para estimular as 
reflexões pretendidas partiu-se da análise de actividades já utilizadas 
pelos participantes ou formadoras e/ou a partir de textos/actividades de 
revistas ou livros da especialidade, cuja tradução foi da responsabilidade 
da investigadora. Esses textos são os que constam do quadro 1. 
 
1ª Fase 
 

1ª Sessão 
28/9 

• Programa do 1º Ciclo  
"Considerações sobre o Currículo da 
Matemática nos Ensinos Pré-Escolar e 
Primário" de M. L. Serrazina 

2ª Sessão  
12/10 

• Normas para o currículo e a Avaliação em 
Matemática Escolar (APM, 1991) 
• "Estabelecendo conexões com a 
Estimativa" de J. Lobato 

3ª Sessão 
19/10 

• Normas para o currículo e a Avaliação em 
Matemática Escolar (APM, 1991) 
• "Actividades do Dia a Dia para a Análise 
de Dados" de Hitch Armstrong 

4ª Sessão 
26/10 

• "Integrando a Matemática e a Literatura 
no Ensino Elementar" de M. Kliman 
• "Uma Teia Temática e as Normas 
Curriculares" de Piazza, Scott e Carner 

5ª Sessão  
2/11 

• "A importância da Interacção Social na 
construção do conhecimento Matemático 
das crianças", de Yackel, Cobb, Wood, 
Wheatley e Markel. 
• "Reescrevendo o Plano de Aula", de T. 
Brissenden 
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6ª Sessão 
16/11 

• "Aprenser a Escrever acerca da 
Matemática" de S. Wilde 
• "Promover a Comunicação em 
Matemática usando a Literatura das 
Crianças" de Lewis, Leng e Mackay 

 
Quadro 1 

 Inicialmente estavam previstas cinco sessões mas após uma 
avaliação intermédia na 3ª sessão, decidiu-se incluir nesta fase mais 
uma sessão. Estes ajustes resultaram, por um lado, do facto das 
participantes trazerem para as sessões actividades que utilizaram na 
sala de aula, pretendendo reflectir sobre a reacção dos alunos a essas 
actividades e por outro lado, do facto de alguns textos levantarem 
dúvidas sobre alguns conteúdos, como a Estatística, a que foi necessário 
dedicar algum tempo.  
 
 2ª Fase. Nesta fase, pretendeu-se estimular o trabalho colaborativo 
na organização de actividades a utilizar com os alunos e reflectir sobre 
as questões levantadas na implementação dessas actividades. De forma 
a enriquecer essas reflexões, foi considerado de todo o interesse a 
observação de aulas entre as professoras da mesma escola, sempre que 
a organização escolar o permitisse, para além da observação pelas 
formadoras.   
 A programação da 2º e 3ª fases foi feita na última sessão colectiva 
da 1ª fase, a 16 de Novembro, que sofreu alguns ajustes, tendo-se assim 
desenrolado a 2ª fase: 

— observação de aulas da Elvira, entre 14 e 18 de Novembro, de 
acordo com as disponibilidades horárias de cada professora; 

— sessões colectivas: 23 de Novembro, 7 de Dezembro, 4, 18 e 25 
de Janeiro; 

— sessões por grupo de escola, em que as formadoras poderão 
participar se as colegas o solicitarem; 

— observação de aulas (2 a cada professora); 
— reflexões sobre a prática a nível de escola. 

 De todas as actividades previstas no programa de formação, a 
observação de aulas foi a que gerou alguma ansiedade no início do 
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programa, com referências frequentes a esse aspecto. No entanto, à 
medida que o programa se foi desenrolando que se foi desenvolvendo 
uma relação de trabalho entre as participantes e entre estas e as 
formadoras, a observação de aulas passou a ser encarada de forma mais 
descontraída. Esta proposta de observação de aulas da Elvira, antes de 
se observarem as aulas das participantes, pretendia ser um contributo 
para ajudar a clarificar que não existia qualquer intenção avaliativa na 
observação de aulas, mas antes contribuir para uma maior reflexão 
sobre as questões que fossem surgindo ao longo da aula. As professoras 
dividiram-se em 3 grupos, que em dias diferentes foram à aula da Elvira 
sempre com a presença da investigadora.  
 As sessões colectivas dividiram-se em dois momentos distintos: (a) 
um momento inicial de trabalho no grande grupo, de partilha de 
actividades utilizadas com os alunos, com uma reflexão sobre a sua 
implementação; (b) um segundo momento de trabalho em pequenos 
grupos, para planificação de actividades que seria continuado em 
sessões por escola. 
 Para a constituição dos pequenos grupos, foram considerados dois 
critérios: (1) associando as participantes por escolas de acordo com os 
objectivos de desenvolvimento profissional, o que dava 3 grupos (2) ou 
formar dois grupos de acordo com o ano de escolaridade, um dos grupos 
com as professoras que leccionam 2º ano e o outro grupo com as 
professoras que leccionam 3º ou 4º anos. 
 Tendo-se optado pelo primeiro critério, no final da 2ª sessão, feita 
uma avaliação do trabalho, decidiu-se adoptar o 2º critério porque as 
participantes consideraram que a preparação de actividades com colegas 
do mesmo ano é mais produtiva. 
 
3ª Fase. As três sessões colectivas desta fase realizaram-se a 1, 8 e 15 de 
Fevereiro. 
 
Avaliação do programa 

 
Estrutura e dinâmica do programa 
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 O grau de consecução dos objectivos do programa de formação que 
a seguir se analisará, dependeu, em grande parte, da sua estruturação 
em 3 fases. O número reduzido de participantes foi outro factor 
importante no desenvolvimento da dinâmica do próprio programa, na 
medida em que proporcionou mais tempo e oportunidades a cada 
professora para uma participação mais activa nas sessões colectivas. 
 A 1ª fase permitiu criar as condições para estimular a discussão e 
a reflexão sobre os saberes profissionais das professoras, tendo em conta 
as novas orientações da didáctica da Matemática, contribuindo para 
uma consciencialização das suas necessidades de desenvolvimento em 
relação a alguns desses saberes: 
 

"Ana: A análise dos textos alertou-me para um tipo de trabalho 
diferente daquele que eu faço nas aulas de Matemática. Mas se me 
tivessem dado os textos para a mão e me limitasse a lê-los e não 
viesse aqui discuti-los, esclarecer alguns aspectos, concerteza não 
teria ido experimentar. A discussão nestas sessões foi muito 
importante para esclarecer como fazer algo de diferente. A verdade 
é que quando vamos a alguma acção de formação e nos dão textos 
para ler, chego a casa e arrumo-os." 

 
 Nesta fase, e quanto a conhecimento dos conteúdos, as 
professoras reconheceram a necessidade de desenvolver ou alargar os 
seus conhecimentos relativamente à Estatística, à Geometria e às 
estratégias de resolução de problemas, o que aconteceu, por exemplo, 
aquando da leitura do texto “Actividades do Dia a Dia para a Análise de 
Dados”: 
 

“Teresa: Tive dúvidas neste texto. Aqui fala em pictogramas e eu 
não sei o que isso é.” 

 
 A discussão dos textos "Reescrevendo o Plano de Aula" e " A 
Importância da Interacção Social na Construção do Conhecimento 
Matemático das Crianças" conseguiu estimular a reflexão das 
professoras acerca do seu papel na orientação e dinâmica da aula, 
levando-as a questionar o papel de transmissoras de conhecimentos: 
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"Maria João: Sinto que no 3º e 4º ano, as minhas aulas passam a 
ser mais expositivas porque a minha maior preocupação é dar a 
matéria e ao ler este texto senti que se calhar estou a proceder mal. 
Por exemplo, esta semana na aula que era para rever os sólidos 
geométricos, pensando eu que os conhecimentos estavam 
adquiridos, mas não estavam, dei-lhes os sólidos para as mãos, 
que é o que nós fazemos não é? Mas não lhes dizemos agora 
descubram. Dizemos assim: isto é uma pirâmide porque tem isto e 
aquilo e estes são prismas porque têm estas características assim e 
assim. 

 
Formadora (Isabel): Pensou na frase do texto de que "o 
conhecimento não pode ser dado às crianças" e sentiu que era o 
que estava a fazer ao proceder dessa maneira. 

 
Ana: Mas como é que a criança pode concluir que isto é um cubo se 
eu não lhe disser? 

 
Maria João: Mas tu dizes assim: isto é um cubo porque tem 6 faces 
que são 6 quadrados, etc. Se lhe dermos para a mão o cubo e 
dissermos para ele descobrir o que encontra no sólido, quais as 
suas características, que foi o que fiz hoje e eles disseram que tinha 
6 faces e 8 biquinhos. Ora a linguagem é outra mas são eles que 
descobrem e depois eu disse-lhes que os biquinhos se chamavam 
vértices, mas isto é diferente de ser eu logo de início a dizer. Foi isto 
que eu pensei ao ler o texto  e que me levou a proceder desta 
maneira hoje na aula e não era assim que eu fazia. Eu dizia sempre 
isto chama-se assim por isto e isto. 

 
Manuela: Concordo, eu também fazia assim. 

 
Formadora (Elvira): Concordo muito com o que a M. João disse 
porque também penso que temos grande preocupação com a 
avaliação e é por isso que queremos dar as coisas aos alunos para 
depois vermos se eles sabem. 
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Teresa: Mas nós estamos tão viciadas que ao ler este texto eu 
desorientei-me. Acho complicado este tipo de aula. Eu vejo  que os 
autores estão mais preocupados com a comunicação, mais com os 
alunos a explicarem o que fizeram do que propriamente com o 
resultado a que chegam ser certo ou errado. Isso pareceu-me 
secundário. 

 
 De facto as reflexões conseguidas à volta destes textos reflectiram-
se numa valorização da comunicação, das interacções professor-aluno e 
aluno-aluno, nas aulas observadas destas professoras, traduzida nuns 
casos na preocupação em solicitarem aos alunos que explicassem por 
escrito como fizeram ou dando-lhes tempo para verbalizarem os seus 
pensamentos, noutras a preocupação maior foi com o trabalho em grupo 
e as questões que se levantam, como a formação dos próprios grupos. 
Toda esta valorização foi salientada na avaliação final do programa. 
 Muita da formação contínua que tem sido feita limita-se aos 
objectivos desta 1º fase. É uma formação que pode fornecer ideias 
práticas e inovadoras para a sala de aula, considerando que tal é 
suficiente para implicar uma mudança nas práticas dos professores, não 
prevendo um acompanhamento dos professores na concretização dessas 
ideias na sala de aula. 
 Um dos princípios que caracterizou este programa de formação, foi 
o ter criado as condições, através da 2ª fase do programa, para uma 
participação mais activa dos professores na sua formação: (a) 
seleccionando, adaptando ou produzindo propostas de actividades, tendo 
em conta as reflexões da 1ª fase, em que as professoras identificaram as 
competências que pretendiam desenvolver; (b) experimentando as 
actividades na sala de aula; (c) e reflectindo sobre essa experiência. 
 Esta estrutura pressupõe que as atitudes e concepções dos 
professores sobre o ensino e aprendizagem da Matemática e sobre o seu 
papel na aula, teriam mais probabilidade de mudar depois de sentirem 
mudanças significativas na aprendizagem dos alunos, o que significa 
encarar a sala de aula como um local privilegiado de aprendizagem dos 
professores. Aliás, este é, considerado por Clarke (1994), um dos 
princípios chave para o desenvolvimento profissional dos professores: 
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"Reconhecer que as mudanças nas concepções dos professores 
acerca do ensino e aprendizagem são largamente derivadas da 
prática na sala de aula; tais mudanças surgirão após a 
oportunidade de validarem, através da observação de 
aprendizagem positiva dos alunos, a informação teórica obtida no 
programa de desenvolvimento profissional." 

  
 A experiência de participação em programas de formação na área 
da educação matemática por parte das professoras participantes era 
muito reduzida, limitando-se a algumas acções promovidas pelo PIPSE, 
com o objectivo de "sensibilizar para os novos programas". No entanto, 
as professoras já tinham frequentado várias acções de formação, se 
incluirmos a formação nas outras áreas e confrontaram essas formações 
com esta, na avaliação que fizeram na 3ª fase do programa, 
reconhecendo a importância da 2ª fase, bem como o seu carácter 
inovador: 
 

"Mariana: Eu nunca me furtei a acções de formação por sentir 
necessidade de uma permanente actualização porque a evolução da 
nossa sociedade é muito grande e acho que os professores têm de 
estar em actualização constante, quer a nível de jornais, de livros, 
de revistas, de tudo. Mas nós, as que têm a minha idade, não 
fomos habituadas a isso. (...) As nossas formações têm sido teóricas 
e curtas, em que tiramos apontamentos, mas não experimentamos. 
O que acontece é que aquilo fica na pasta, ensinaram-me como se 
fazia mas eu não fiz. Como não experimentei eu não mudei, ficou 
tudo na mesma. (...) Muitas colegas vão às acções dos créditos, em 
que passam horas a ouvir alguém a papaguear, mas não acredito 
que modifiquem alguma coisa na sala de aula. Aqui neste programa 
foi diferente, as pessoas experimentaram e houve um feedback do 
que fizeram. As pessoas sentiram que estavam a experimentar, com 
alguma insegurança, que é natural quando se faz algo de novo, 
mas sabiam que tinham apoio. Se não experimentamos não 
sabemos as dificuldades. Houve troca de experiências e as 
reflexões que aqui todas fizemos em conjunto foram muito 
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vantajosas, acho que aprendemos muito e é preciso ter vivido isto 
para perceber a filosofia deste tipo de trabalho. 

 
Teresa: De facto, muitas vezes vamos a uma acção e só ouvimos, o 
que não aconteceu aqui. Houve uma ligação grande entre teoria e 
prática. 

 
Graça: A 2ª fase do programa é que foi a novidade em relação às 
outras acções de formação que tenho frequentado, o que não quer 
dizer que a 1º fase não seja importante, é, mas seguida da outra. A 
2ª fase é que nos tornou mais participantes da nossa própria 
formação, a que não estamos habituadas. Assim não estivemos só 
a receber. Foi um programa de formação em que experimentamos e 
reflectimos sobre o resultado das experiências."    

  
 O facto de uma das formadoras ser uma professora do mesmo 
nível de ensino, com uma turma do mesmo ano de escolaridade de 
algumas participantes, foi importante na dinâmica do próprio programa, 
em especial na 2º fase. A observação de aulas da Elvira e respectiva 
reflexão, antes de se observarem as aulas das professoras participantes, 
foi um contributo importante para clarificar os objectivos da 2ª fase e 
“desmistificar” o papel da observação das aulas. 

 
 
 

Os objectivos do programa 
 
 As novas orientações da didáctica. Do percurso seguido pelas 
professoras participantes, parece poder afirmar-se que o "fomentar a 
comunicação na aula de Matemática" e a exploração de actividades de 
recolha e/ou análise de dados foram duas vertentes unificadoras do 
trabalho desenvolvido pelo grupo. 
 Foi inicialmente reconhecido pelas professoras participantes que o 
escrever e falar na aula de Matemática não constituíam uma das suas 
preocupações, antes pelo contrário:  
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"Graça: A Matemática para mim era uma disciplina muito mais 
solitária do que qualquer outra, em que nem convinha que os alunos 
falassem uns com os outros. E agora não. Porque se para mim a 
Matemática era uma ciência exacta, então o resultado só podia ser 
um e era o resultado que me interessava. Agora que nos 
começámos a preocupar mais com o caminho que o aluno tomou, 
como ele pensou, então já comunicamos mais na aula de 
Matemática." 

 
 Aliás o "fomentar a comunicação na aula de Matemática" foi o 
objectivo de desenvolvimento profissional escolhido pelas professoras de 
3 escolas, em que a justificação dessa escolha denota a ausência de 
comunicação na aula de Matemática: 
 

"Sofia: Acabamos por optar por esse objectivo, para explorar o 
escrever e falar sobre Matemática porque verificámos que nas 
nossas aulas não o fazíamos. 

 
Maria João: Aquilo que acabou por ser mais importante para nós foi 
pôr os alunos a falar e a escrever sobre Matemática, porque era o 
que na realidade não fazíamos nada. (...) E foi esta chamada de 
atenção para o diálogo, que nós dantes não nos apercebíamos da 
sua necessidade. 

 
Ana: Para mim a novidade foi pôr os alunos a trabalhar em grupo 
ou dois a dois, o que eles já faziam nas outras áreas porque tinham 
de investigar e de escrever, o que para mim não acontecia em 
Matemática, porque só podia ser aquilo. Agora que para mim a 
Matemática já passa a incluir esses aspectos já faz sentido os 
alunos trabalharem uns com os outros." 

 
 Esta afirmação da Ana revela que a sua actuação com os alunos 
pressupunha uma concepção da Matemática idêntica à da Graça: "para 
mim quanto mais sozinho o aluno trabalhasse em Matemática melhor, 
porque só assim eu podia avaliar o seu raciocínio". 
 Dos objectivos do programa relacionados com as novas orientações 
da didáctica, este foi de facto o mais bem conseguido, visto que as 
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professoras à medida que começaram a pedir aos alunos que 
explicassem como fizeram ou pensaram, foram surpreendidas pelos seus 
raciocínios, verificando que nem todos seguiam o caminho que elas 
esperavam e isso é que fez com que alterassem a sua concepção acerca 
da própria aula de Matemática, reconhecendo a necessidade de dar 
oportunidade aos alunos de se exprimirem, de partilharem os seus 
raciocínios. 
 Alguns textos trouxeram à discussão o trabalho em grupo e várias 
questões surgiram, desde a formação dos grupos, ao tipo de actividades 
adequadas ao trabalho em grupo. O trabalho em grupo passou a ser 
considerado como uma das formas de organizar a aula que pode 
fomentar a comunicação na aula de Matemática, tendo em conta o tipo 
de actividade a explorar. O interesse manifestado por muitas professoras 
de experimentarem o trabalho em grupo foi influenciado pelo interesse 
nas actividades que envolviam a recolha e análise de dados em que 
sentiam que fazia sentido que esse trabalho fosse feito em grupo: 

 
"Graça: Nunca pensei trabalhar em grupo com os alunos na 
Matemática, mas acho que ao explorar certas actividades como a 
recolha de dados, implicava pô-los a trabalhar em grupo. Por isso, 
eu acho que não conseguimos dissociar alguns objectivos." 

 
 Aliás, estas actividades envolvendo a análise  e interpretação de 
dados constituíram a primeira oportunidade de promover a 
comunicação, nomeadamente o escrever, visto que se pedia aos alunos 
que escrevessem uma frase ou pergunta acerca da informação contida 
no gráfico/quadro.  
 Outras professoras começaram a pedir aos seus alunos que 
registassem por escrito o que tinham aprendido na aula e verificaram 
que isso lhes permitia ter outra percepção da compreensão dos alunos e 
até das suas concepções acerca das ideias matemáticas: 
 

"Maria João (4º ano): Este trabalho (pavimentações) está a 
despertá-los, assim como a mim, para outra visão da Matemática e 
apercebi-me disso ao ler o que eles escreveram sobre a aula, porque 
um diz assim: dantes um quadrado, um rectângulo e o triângulo era 
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só aquilo. Mas agora já percebo que não são figuras vulgares. 
Agora compreendo que dão algo, pode-se pavimentar porque hoje 
na aula fizemos outras figuras com elas. Agora vejo as figuras 
geométricas de maneira diferente." 

   
 Também foi reconhecido pelas professoras que o escrever, ao 
formular um problema, pode permitir ao professor avaliar a compreensão 
do aluno em relação à Matemática, como salienta a Sofia: 
 

"Realmente tenho verificado a importância de os alunos escreverem. 
Ainda hoje, como temos andado a trabalhar com o metro, pedi-lhes 
que escrevessem um problema que envolvesse esta unidade de 
medida. Uma aluna falou em duas árvores com alturas diferentes e 
depois colocava a questão: qual a diferença entre as alturas das 
árvores. Ora eu lembro-me que na actividade dos pictogramas tinha 
sido difícil, para esta aluna, a interpretação desta linguagem, mas 
para mim isto significou que ela já compreendeu." 

 
A Ana, com uma turma do 4º ano, foi uma das professoras que 

salientou que os seus alunos trabalhavam em grupo nas outras áreas e 
não na Matemática, tendo mostrado interesse em experimentar e 
reconheceu que foi importante, em termos de comunicação, para alunos 
mais passivos que raramente falam: 

 
"Para mim foi muito importante ter experimentado o trabalho em 
grupo para me aperceber de certas coisas. Verifiquei que pelo 
menos dois alunos que no pequeno grupo discutiram, emitiram a 
sua opinião, que no grande grupo não abrem a boca porque são 
abafados pelos outros. Até a Ana que no grupo falou muito e teve 
uma grande participação na descoberta do trajecto, noutra aula ela 
não costuma ter aquele comportamento." 

 
 Foi sentido pelo grupo que o percurso seguido na consecução do 
objectivo “fomentar a comunicação na sala de aula” era necessário para 
se poderem propôr a atingir outros, visto que este objectivo é que 
conduziu a uma abordagem diferente da que faziam e reconheceram que 
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este foi um passo essencial para alteração de concepções sobre o ensino 
e a aprendizagem da Matemática: 
 

"Maria João: Acho que este trabalho me ajudou a ver a Matemática 
e o seu ensino de maneira diferente o que também contribuiu para 
que os alunos a vissem de outra forma. Estávamos limitadas na 
nossa forma de ensinar a Matemática, era sempre a mesma coisa, 
tudo repetido. A mim mexeu mais na minha atitude em relação à 
Matemática. 

 
Joana: Concordo que a nossa atitude mudou, agora quando olho 
para um jornal já vejo os gráficos de forma diferente. Ainda ontem 
quando li as notícias das cheias, li-as de forma diferente, estive 
atenta aos dados numéricos porque a notícia estava cheia de 
números e já comecei a ver o que podia aproveitar. 

 
Mariana: Agora que mudamos algumas das nossas concepções 
estávamos prontas a recomeçar." 

 
 O trabalho colaborativo entre as professoras. As professoras 
participantes têm todas um mínimo de 18 anos de experiência 
profissional, tendo alguns aspectos comuns no seu percurso 
profissional, que consideram marcantes, e que, em sua opinião, 
justificam a ausência de hábitos de trabalho conjunto na preparação das 
aulas, na elaboração de actividades. Responsabilizam a forma como 
foram iniciadas na profissão “anos de isolamento e muitas vezes com as 
4 classes”, pela ausência desse tipo de trabalho. 
 Nas 3 escolas, em que as professoras participantes leccionavam 
anos de escolaridade diferentes, não houve, entre elas e a nível de escola, 
trabalho colaborativo na produção de actividades. No entanto, nas cinco 
sessões da 2ª fase do programa, em que estavam previstos momentos 
para planificação de actividades, as professoras já se associaram por 
anos de escolaridade (um grupo de 2º ano e um grupo de 3º e 4º anos), 
estando cada uma das formadoras a colaborar com um dos grupos. Se 
na primeira sessão o trabalho conjunto não se traduziu muito em 
produção de novas actividades, pelo menos analisaram em conjunto as 
actividades apresentadas pelas formadoras, discutindo o tipo de 
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conexões que permitiam estabelecer, seleccionando e adaptando 
consoante o ano de escolaridade, as que se enquadravam nos conteúdos 
matemáticos que pretendiam abordar e discutiam como explorar essas 
actividades. Passar à fase da criação, da produção de novas actividades 
só nas sessões seguintes, porque a atitude das formadoras também 
passou a ser diferente e após esta sessão não levaram mais actividades 
para serem analisadas, participando apenas na discussão que se gerava 
no grupo.  
 Nas duas escolas, em que as professoras participantes tinham o 
mesmo ano de escolaridade, numa delas já as professoras se conheciam 
de anos anteriores, e acabaram por desenvolver um trabalho conjunto de 
forma mais organizada do que faziam anteriormente, visto que o facto de 
uma trabalhar no turno da manhã e a outra no turno da tarde, foi 
referido por ambas como um impedimento a um trabalho mais 
continuado. 
 Quanto às outras duas professoras, a Sofia e a Maria, ambas a 
leccionar o 3º ano na mesma escola e que nunca tinham estado juntas 
em qualquer escola, conseguiram desenvolver um trabalho conjunto 
para além das sessões do programa, reconhecendo que a participação no 
programa estimulou essa colaboração. Nos momentos da 2ª fase 
dedicados às planificações, estas professoras já traziam ideias, o que 
revelava um trabalho comum anterior à sessão e que por sua vez era 
importante para dinamizar a discussão com as colegas do mesmo ano 
das outras escolas. 
 Reflexão sobre os saberes e as práticas. Nas sessões da 1ª fase, os 
textos seleccionados para discussão tinham por objectivo estimular a 
reflexão sobre as novas orientações da didáctica, nomeadamente, as 
conexões, a resolução de problemas e a comunicação na sala de aula. 
 Como já foi referido, a discussão de alguns textos levou a que as 
professoras sentissem necessidade de alargar os seus conhecimentos, 
relativamente a alguns conteúdos matemáticos, nomeadamente a 
Estatística e a Geometria, que as limitavam na selecção e exploração de 
algumas actividades referidas nos textos. 
 A discussão dos textos que apontavam/sugeriam actividades 
inovadoras em relação às habitualmente utilizadas,  seleccionadas em 
manuais escolares, é que estimularam a reflexão sobre essas inovações 
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curriculares, na medida em que as professoras começaram a tomar a 
iniciativa de experimentar essas actividades e na sessão seguinte 
partilhavam com todo o grupo o que tinha acontecido na aula, embora 
mais a forma como os alunos reagiram, do que propriamente o seu 
próprio papel na aula.  
 No entanto, estas descrições, em que quase sempre surgiam 
situações na aula que as surpreendiam, levou-as a interrogarem-se 
acerca das suas concepções sobre o ensino e aprendizagem da 
Matemática e a reformularem muitas das suas considerações. É o 
processo que Schön (1992) designa por reflexão sobre a acção, na 
medida em que ao reflectirem sobre situações em que foram 
surpreendidas pelo que aconteceu na aula, as professoras são induzidas 
a repensar a sua prática profissional. 
 A 2ª fase do programa previa a observação de aulas entre as 
colegas da mesma escola e as formadoras, seguida de reflexão sobre as 
mesmas, bem como uma reflexão conjunta nas sessões colectivas. 
 Nas escolas em que não foi possível a observação de aulas entre as 
colegas, a atitude da professora observada era de expectativa em relação 
à opinião das formadoras, opinião essa que era logo solicitada, o que é 
natural, para quem está envolvido, pela primeira vez, num projecto de 
formação contínua com esta estrutura. Sendo a primeira intervenção das 
formadoras, era importante que esta intervenção conseguisse estimular 
a professora observada a reflectir sobre a aula. 
 Por outro lado, quando as professoras que se observavam tinham o 
mesmo ano, exploravam a mesma actividade que tinham planificado em 
conjunto, já não era necessário um papel tão interveniente das 
formadoras para suscitar a reflexão. Neste caso as professoras reflectiam 
sobre o seu papel na aula, e ao verificarem que, perante a mesma 
actividade, a dinâmica da aula não tinha sido a mesma, não 
responsabilizavam os alunos por isso.  
 Nas sessões colectivas, cada professora referia os aspectos mais 
significativos da aula, ou seja, partilhava com as colegas os aspectos que 
tinham sido objecto de reflexão. 
 
Considerações finais 
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 A avaliação deste programa de formação, esboçada anteriormente, 
aponta alguns princípios a ter em conta em programas de formação 
contínua de professores do 1º ciclo: 
 1 - Envolver grupos de professores, em número reduzido (10-15), 
de várias escolas, mas com os mesmos anos de escolaridade ou com dois 
anos de escolaridade diferentes, mas sequenciais e tendo em conta o 
percurso profissional de cada professor. 
 2 - Proporcionar tempo para leituras adequadas aos interesses e 
necessidades dos professores, tendo em conta as orientações da 
didáctica e prever oportunidades para a sua discussão. 
 3 - Proporcionar momentos para os professores do mesmo ano 
discutirem e prepararem actividades, para as experimentarem na sala de 
aula e reflectirem em conjunto sobre a experiência, na medida em que a 
aceitação, pelos professores, de uma nova abordagem da Matemática 
estará relacionada com os reflexos dessa abordagem na aprendizagem 
dos alunos. 
 Para além dos princípios subjacentes ao formato de um programa 
de formação contínua, a dinâmica do mesmo, também depende dos 
formadores, do papel que assumem e da relação com os formandos. Esta 
é, sem dúvida, uma questão a merecer posterior reflexão.  
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 Este trabalho debruça-se sobre a noção de desenvolvimento profissional 
dos professores de Matemática. Depois de discutir, em termos breves, a 
origem e importância deste conceito, relacionando-o com a noção de 
identidade profissional, analisa as perspectivas de duas professoras sobre os 
momentos marcantes no seu percurso profissional e as suas presentes 
expectativas e projectos profissionais, para terminar considerando as 
questões que se colocam no quadro duma revalorização da profissionalidade 
docente. 
 
Formação e desenvolvimento profissional 
 
 O conceito de desenvolvimento profissional é relativamente recente nos 
debates sobre a formação de docentes dos diversos níveis de ensino. A sua 
importância resulta da constatação que uma sociedade em constante 
mudança impõe à escola responsabilidades cada vez mais pesadas. Os 
conhecimentos e competências adquiridos pelos professores antes e durante 
a formação inicial tornam-se manifestamente insuficientes para o exercício 
das suas funções ao longo de toda a sua carreira. 
 Há uma literatura florescente acerca deste assunto. Discutem-se, por 
exemplo, os ciclos da carreira, as dimensões do desenvolvimento profissional 
e os diversos factores que influem neste processo (Burden, 1991; Feiman-
Nemser e Floden, 1986; Fullan e Hargreaves, 1992; Hargreaves e Fullan, 
1992). 
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 Fuller (1969) considera que os professores atravessam três estádios 
distintos ao longo da sua carreira profissional. Primeiro, passam por um 
estádio de “sobrevivência”, preocupando-se principalmente com a sua 
capacidade de lidar com os alunos. Põem em causa a sua capacidade de 
prever os problemas que poderão surgir, de encontrar os recursos 
adequados para cada caso e fazer as mudanças impostas por cada situação. 
Depois, entram num estádio de “mestria”, concentrando-se na sua actuação 
e na adequação das situações de ensino-aprendizagem que propõem. 
Preocupam-se em saber se estão a apresentar adequadamente as matérias e 
se estão a manter um bom controlo das situações. Finalmente, entram num 
estádio de “impacto”, passando a estar sobretudo preocupados com os seus 
efeitos nos alunos. Em vez de procurar satisfazer os requisitos de modelos 
exteriores, dão sobretudo importância à avaliação que fazem do seu próprio 
trabalho. 
 Leithwood (1992), ao discutir o desenvolvimento da competência 
profissional dos professores, propõe outro esquema de seis estádios, que vão 
do desenvolvimento de capacidades de sobrevivência à participação num 
largo espectro de decisões educacionais em todos os níveis do sistema. Os 
primeiros quatro estádios são baseados numa imagem de capacidades de 
acção na sala de aula baseadas num largo reportório de técnicas de ensino, 
aumentando a competência à medida que os professores adquirem um maior 
capacidade na aplicação de um dado modelo de acção, dominam um maior 
número de modelos e se tornam mais críticos na tomada de decisão de qual 
o modelo a aplicar. Para este autor, os dois últimos estádios apontam para 
uma intervenção do professor em espaços extra-lectivos: junto dos colegas, 
da comunidade educativa e da sociedade em geral. No entanto, pode-se 
questionar a não valorização destes dois estádios logo desde o início da 
carreira, em paralelo com os aspectos mais ligados à prática lectiva. 
 A noção de desenvolvimento profissional é uma noção próxima da noção 
de formação. Mas não é uma noção equivalente. Registemos as principais 
diferenças: 
 — a formação está muito associada à ideia de “frequentar” cursos, numa 
lógica mais ou menos “escolar”; o desenvolvimento profissional processa-se 
através de múltiplas formas e processos, que inclui a frequência de cursos 
mas também outras actividades como projectos, trocas de experiências, 
leituras, reflexões,... 
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 — na formação o movimento é essencialmente de fora para dentro, 
cabendo-lhe absorver os conhecimentos e a informação que lhe são 
transmitidos; com o desenvolvimento profissional está-se a pensar num 
movimento de dentro para fora, na medida em que toma as decisões 
fundamentais relativamente às questões que quer considerar, aos projectos 
que quer empreender e ao modo como os quer executar; ou seja: o professor 
é objecto de formação mas é sujeito no desenvolvimento profissional; 
 — na formação atende-se principalmente (se não exclusivamente) àquilo 
em que o professor é carente; no desenvolvimento profissional parte-se dos 
aspectos que o professor já tem mas que podem ser desenvolvidos... 
 — a formação tende a ser vista de modo compartimentado, por assuntos 
(ou por disciplinas, como na formação inicial...); faz-se formação em 
avaliação, em MS-DOS, em cultura islâmica; o desenvolvimento profissional, 
embora possa incidir em cada momento num ou noutro aspecto, tende 
sempre a implicar a pessoa do professor como um todo; 
 — a formação parte invariavelmente da teoria e muitas vezes (talvez na 
maior parte) não chega a sair da teoria; a desenvolvimento profissional tanto 
pode partir da teoria como da prática; e, em qualquer caso, tende a 
considerar a teoria e a prática duma forma interligada.  
 Falar em termos de desenvolvimento profissional não é portanto 
equivalente a falar em termos de formação. A introdução deste conceito 
representa uma nova perspectiva de olhar os professores. Ao se valorizar o 
seu desenvolvimento profissional, eles deixam de ser vistos como meros 
receptáculos de formação passando, pelo contrário, a ser tidos como 
profissionais autónomos e responsáveis com múltiplas facetas e 
potencialidades próprias. 
 
A identidade profissional do professor de Matemática 
 
 Não é muito difícil inventariar os estrangulamentos do conceito de 
formação e perspectivar em termos gerais a noção alternativa de 
desenvolvimento profissional. Mais difícil é precisar essa ideia e dar-lhe 
contornos mais definidos. Tal definição depende duma forma essencial do 
que se entende pela identidade profissional do professor de Matemática. O 
que é, afinal, hoje em dia, ser professor de Matemática, nas escolas 
portuguesas? 
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 Num passado não muito distante era difícil chegar a professor efectivo 
do ensino preparatório ou secundário. Obtida uma licenciatura de cinco 
anos era ainda necessário frequentar um estágio não renumerado de dois 
anos. A entrada na profissão exigia um elevado empenho. A forte explosão 
escolar dos últimos anos obrigou a um recrutamento acelerado de 
professores e ao estabelecimento de processos massivos de formação. 
Tornou-se necessário recorrrer ao serviço de pessoas muitas das quais 
nunca tinham encarado o ensino como carreira profissional. 
 Além disso, a forma de gestão das escolas portuguesas adoptada na 
sequência do 25 de Abril e a política educativa seguida desde então 
contribuiu para o desenvolvimento de uma nova cultura profissional em que 
não faltam os pontos problemáticos. Refira-se, por exemplo, o modo como os 
professores encaram seu horário de trabalho, as suas responsabilidades 
fundamentais perante os alunos, as suas relações com os colegas e as suas 
relações com as autoridades educativas2 . 
 A cultura profissinal dos professores é muito marcada pelo 
individualismo e pelo espírito defensivo (Feiman-Nemser e Floden, 1986). Há 
na atitude de muitos professores um grande desinvestimento (cumpre-se 
estritamente o mínimo e por vezes menos que o mínimo). A função do 
professor tende a ser marcada pela desresponsabilização (não tendo que 
prestar contas perante ninguém, não é difícil atribuir sempre as 
responsabilidades de tudo o que corre mal ao Ministério). 
 Uma questão hoje em dia decisiva é saber se o professor é alguém que 
vive a sua actividade como uma profissão a tempo inteiro ou que se 
desdobra por várias ocupações e responsabilidades. Na verdade, há várias 
maneiras de estar em cada momento na profissão. Por simplicidade, 
podemos arrumá-las em três grandes grupos: 
 - os investidos, que vivem a sua profissão com entusiasmo e sentido de 
responsabilidade, remando muitas vezes contra ventos e marés (e que não 
são tão poucos como isso!); 
 - os acomodados, que não têm esperança de ver ocorrer qualquer 
mudança significativa no ensino e que encaram a sua profissão 
fundamentalmente como um meio de sobrevivência; 
 - os transitórios, que estão na profissão apenas de passagem, à espera 
de mudar para outra actividade em que se sintam melhor. 
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 A forma como se vive a profissão, estreitamente ligada à noção que se 
tem de identidade profissional, é um aspecto decisivo que condiciona muito 
do que o professor faz ou está receptivo para vir a fazer num futuro próximo 
(ver Canavarro, 1993). 
 Como refere António Nóvoa (1991a), a actividade de ensino começou por 
ser uma função secundária da actividade religiosa. A identidade profissional 
do professor está desde o início ligada à ideologia da igreja, formulada em 
termos do “espírito de missão”. Consolidou-se depois numa relação de 
cumplicidade com o estado, procurando congregar as vantagens duma 
situação de profissão independente com o estatuto de funcionário público. 
Mas, segundo aquele autor, se este estatuto constituiu uma promoção e um 
progresso há duzentos anos, ele constitui hoje um sério entrave e um factor 
de desvalorização da profissão. 
 No passado, ser professor era uma função social inequívoca e 
respeitada. Como refere Shulman (1986), o professor era aquele que sabia e 
compreendia verdadeiramente as coisas, mais do que qualquer outro 
cidadão. Hoje, a profusão da função educativa tornou extremamente 
ambígua a caracterização da profissão. Ser professor engloba actividades 
muito díspares que vão do docente universitário ao educador de infância, do 
instrutor de condução ao monitor de tempos livres. Já não se sabe muito 
bem o que é ser professor. 
 Para Kilpatrick e Wilson (1983) ser professor de Matemática envolve três 
facetas distintas. O professor é em primeiro lugar um matemático, em 
segundo lugar um criador de currículo e em terceiro lugar um investigador. 
António Nóvoa (1991b), referindo-se ao processo identitário de cada 
professor, sugere que este repousa sobre três AAA: (a) a adesão a um 
conjunto de princípios e valores, à formulação de projectos que pressupõem 
a potenciação das capacidades dos educandos; (b) a acção, implicando a 
escolha, em cada caso, das maneiras de agir que melhor se adequam à 
nossa personalidade; e (c) a autoconsciência que remete para o papel decisivo 
da reflexão sobre a prática. 
 O que são e o que querem ser os professores de Matemática? Trata-se 
duma questão que é urgente equacionar, num momento em que se impõe 
um profundo repensar da escola. Há uma forte tendência para comparar a 
escola com a empresa. Há quem fale na abolição do Ministério da Educação 
e quem sonhe com a privatização das escolas. O professor seria então 
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sobretudo um gestor (de situações de ensino-aprendizagem, de projectos) ou 
um empreendedor (que lança novas iniciativas, que arranja verbas na 
comunidade). Ver a escola como uma empresa não será talvez uma ideia 
muito atractiva, mas um regresso ao passado, em que o professor dava as 
suas lições passeando pelo jardim, em diálogo com os seus discípulos, 
parece completamente impossível. Perante isso, cabe perguntar, para onde 
vamos? Que papel têm os professores na definição da educação já de 
amanhã? 
 
O estudo 
 
 Este estudo decorre no quadro dum projecto que tem por objectivo 
investigar os saberes profissionais dos professores de Matemática, as suas 
origens, natureza, especificidades, processos de desenvolvimento e relação 
com as práticas. Procura-se, em especial, estudar em que consiste e quais as 
características do saber dos professores de Matemática naquilo que ele tem 
de geral, enquanto saber profissional, e naquilo que ele tem de específico, 
relativo à disciplina que ensinam. O projecto utiliza uma metodologia 
qualitativa, baseada em estudos de caso, recorrendo essencialmente as 
técnicas de entrevista, observação participante e análise documental. Os 
casos a estudar envolvem tanto professores como grupos de professores e 
situam-se num contexto de formação. 
 Neste trabalho analisam-se essencialmente dois aspectos: (a) momentos 
marcantes no percurso profissional dos professores e (b) as suas 
expectativas e projectos profissionais. Para isso, serão colocadas em 
contraste duas professoras, a Marta e a Manuela. São ambas colegas na 
mesma escola e durante o ano lectivo de 1993/94 participaram num 
programa de formação orientado para a reflexão crítica sobre os novos 
programas3. 
 
Momentos marcantes  no percurso profissional 
 
 A Marta é uma professora com cerca de dez anos de serviço. Já 
participou em PROFMATs e tem desenvolvido colaboração com uma 
instituição privada de formação. O seu percurso profissional foi até aqui 
balizado por quatro momentos principais. O primeiro desses momentos diz 
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respeito à sua frequência do 4º ano do Ramo Educacional da Faculdade, que 
a fez modificar muitas das suas ideias. Ela sentiu-o logo numa das primeiras 
aulas da disciplina de Metodologia: 

 
[O 4º ano] modificou muito a maneira de pensar na vida. Eu até ainda 
me lembro [de] um questionário logo de início e nós respondemos, da 
maneira como... Entendíamos a Matemática, o professor de Matemática, 
as aulas da Matemática e eu devo ter respondido coisas um bocado 
escabrosas, penso eu, porque no fim [o professor] perguntou-me onde é 
que eu tinha andado, onde é que eu tinha estudado... Pronto, era a 
Matemática tradicional [que eu] descrevi... Aulas expositivas... E aí [o 4º 
ano] modificou muito, muito, muito... [Alterou] a minha maneira de ver o 
professor de Matemática e a maneira de dar as aulas...  

 
 Esta alteração parece ter tido a ver sobretudo com a visão da 
Matemática e da forma como se poderia ensinar esta disciplina: 

 
[Para mim] a Matemática era muito árida, muito seca, e que não se 
podia fazer assim nada, para além do que estava nos manuais e dos... 
Conhecimentos que tínhamos que ministrar. Era o que estava ali e 
acabou. E, e enfim, aí [o 4º ano] modificou muito a minha opinião. 

 
 A frequência do Ramo Educacional terá assim mostrado à Marta que a 
Matemática podia não ser “árida” e “seca” mas ser ensinada de maneira mais 
atractiva. 
 Um segundo momento marcante no percurso profissional desta 
professora, na sua opinião, foi constituido pelo estágio pedagógico de que, 
aliás, diz ter gostado “imenso”. Tem, no entanto, alguma dificuldade em 
indicar, em termos concretos, o que o estágio representou no seu percurso 
de formação: 

 
Bom! Acho que foi uma maneira de pôr em prática, eu nunca tinha dado 
aulas... Se calhar o estágio, para pessoas que já estão habituadas a 
dar aulas, se calhar não funciona. É mais um ano, é o ano em que têm 
que trabalhar mais, é um ano em que têm que apresentar trabalho. Para 
mim, como eu nunca tinha dado aulas... Eu ia cheia de garra, cheia de 
vontade de pôr em prática tudo aquilo que tinha andado a aprender e a 
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estudar, e acho que o consegui fazer. Pronto, e... E... Acho que exigiu 
muito de mim, muito mesmo, tanto que eu tive duas turmas muito 
diferentes... No nono ano tinha uma turma de saúde, excelente, mas 
daquelas turmas de miúdos queridinhos, pequeninos e amorosos e que 
puxam por nós e que querem saber cada vez mais e que, e que é preciso 
ir bem preparado, porque eles querem saber tudo, e que respondem 
bem, e que, olha, uma maravilha, uma... Eu acho que todo o professor 
desejaria ter, nunca mais na vida tive uma turma daquelas e se calhar 
não vou ter... Em contrapartida tive no sétimo ano uma turma péssima, 
como também não voltei a ter na vida e não sei se voltarei a ter alguma 
vez. Ou então era eu que também não estava preparada para, ou com 
arcaboiço para uma turma daquelas... A estratégia era mantê-los 
sempre ocupados, sempre com fichas, sempre com... Até corrigia as 
fichas no retroprojector e lá consegui que... Mais de metade da turma 
passasse a Matemática ou que pelo menos, mais de metade passou a 
Matemática e, cerca de metade deles passaram de ano. 

 
 A Marta vê o estágio como um ano de muito trabalho, que tomou como 
tal e que constitiu uma experiência gratificante. Teve de enfrentar o desafio 
de ter turmas diferentes, uma das quais particularmente difícil e sente-se 
bem sucedida. O estágio constituiu uma oportunidade de concretizar muitas 
das ideias adquiridas na Faculdade no ano anterior. Mas quando 
perguntámos se do estágio tinham resultado ainda mais ideias, respondeu: 

 
Aí, não sei se não seria um bocadinho menos [ideas...] Mas sei que eu 
tinha mais ideias quando estava no quarto ano... Vi que afinal, que em 
muitas coisas talvez fossem lirismo e que, e que não conseguia pôr 
assim tanto na prática como eu desejaria. 

 
 Assim, enquanto que a frequência do Ramo Educacional serviu para 
abrir novas perspectivas sobre o ensino da Matemática, o estágio serviu para 
assentar nas realidades da prática, permitindo diferenciar entre o que era 
aplicável e o que seriam talvez boas ideas mas sem grande viabilidade de 
aplicação (o tal “lirismo”). 
 Os anos a seguir ao estágio constituem um terceiro momento do seu 
percurso. A Marta fala deles nos seguintes termos: 
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Eu no ano seguinte fiquei lá e as coisas correram-me de uma maneira 
idêntica... Pelo menos eu tentei fazer... O meu melhor possível assim na 
mesma, mas também eu fiquei com os mesmos níveis. As aulas já 
estavam preparadas, e... E fui fazendo mais ou menos as mesmas 
coisas. Talvez tenha descansado um bocado mais no ano seguinte. 
Tenho impressão que não exigi tanto de mim, ou estava tão cansada do 
ano anterior e deixei as coisas correrem, o que não quer dizer que tenha 
explicado mal porque isso penso que nunca fiz, mas acho que no ano 
seguinte eu descansei um bocadinho, e... E pronto! Também, não sei, 
não sei se é normal, se calhar é. Um bocadito. Mas, nunca cruzei os 
braços, nem no ano seguinte, nem nos outros anos... 

 
 Depois do estágio, um ano de muito trabalho, a Marta sentiu que era o 
momento de “descansar”. Foi leccionando os mesmos anos de escolaridade, 
aproveitando as aulas e materiais já preparados dos anos lectivos anteriores. 
Mudou de escola por duas vezes. Com o passar do tempo foi-se instalando 
um certo sentimento de desencanto e uma certa sensação de que, no ensino, 
as coisas estão a piorar cada vez mais: 

 
E de ano para ano eu estou a ver... Não sei se posso dizer, o ensino a 
degradar-se, porque eu sou a mesma, se é os alunos que vêm cada vez 
piores e... Cada vez mais factores externos que... Eles são muito 
solicitados externamente, o que também não é mau, porque também, 
bolas!, também só a escola também não pode ser, mas...  Eles estão 
muito desinteressados e eu, a minha maneira de, de ensinar, é a 
mesma não é? Pronto! Porque isso também é impossível, eu até, tendo 
já as coisas todas preparadinhas até dava para a aula e eu modifico às 
vezes a maneira de explicar e de dar a matéria, pelo menos, mas... Os 
miúdos estão diferentes, o ensino está diferente e eu... E... E... E está-
me a desgostar um bocado.  

 
 A tendência que se vinha delineando desde o fim do estágio, para uma 
certa repetição do que já fez no ano anterior, foi bruscamente quebrada pelo 
surgimento dos novos currículos de Matemática em 1991/92: 

 
Abra-se uma excepção para o ano... Passado, porque com a reforma... 
Aí isso parecia um novo estágio, quase... E nós tínhamos que preparar 
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as coisas de novo e, parece-me que o, que o mau resultado que eu 
tinha... Que os resultados que eu tive com os alunos foram melhores. 
Eles, eles adquiriram novo ânimo, fiquei muito mais satisfeita... O 
entusiasmo com que eu vou para as aulas... É diferente... 

 
 O surgimento dos novos programas e a necessidade de preparar de novo 
as suas aulas levou a Marta a um novo ciclo de investimento, levando-a a 
trabalhar regularmente com outras colegas da mesma escola na concepção 
de fichas de trabalho e na reflexão sobre a organização das unidades de 
ensino. Este trabalho, que vê quase como um “novo estágio”, aumentou-lhe 
o entusiasmo e, na sua opinião, levou os seus alunos a obter melhores 
resulados. A questão que se coloca, naturalmente, é se este momento estará 
a marcar um novo ciclo, de maior maturidade e investimento profissional por 
parte desta professora, ou irá dar lugar a um novo período de acalmia 
semelhante ao que se verificou a seguir ao estágio. 
 A Manuela é a outra professora que consideraremos neste trabalho. 
Tem cerca de doze anos de experiência no ensino secundário. Anteriormente 
foi professora de Matemática numa Universidade num país africano. Tirou 
uma licenciatura científica em Matemática (na variante de Matemática 
aplicada). Tendo regressado a Portugal, e não encontrando facilidade em 
obter um lugar no ensino superior, inscreveu-se no concurso de professores 
do ensino secundário e foi logo colocada na profissionalização em exercício (a 
que chama “estágio”4): 
 

Claro que eu estava completamente fora do ensino em Portugal e do 
ensino secundário, pois já estava numa fase de uma certa mudança e 
portanto, eu vim... Comecei no ensino secundário, fiz o estágio e depois, 
quer dizer, houve uma série de... Vá lá, de acontecimentos ao longo dos 
anos que me foram deixando ficar pelo ensino secundário. 

 
 A Manuela descreve como principais etapas do seu percurso 
profissional, no ensino secundário, a realização da profissionalização em 
serviço, a sua função, logo de seguida, como delegada à profissionalização, a 
sua experiência na instalação e gestão duma escola, depois como 
coordenadora dos directores de turma, e agora, está “só como professora, 
simplesmente professora”. Neste percurso, sobressaiem dois momentos 
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especialmente marcantes: a realização da profissionalização e a sua 
experiência no conselho directivo. 
 

Agora aquilo que me possa ter marcado mais, se calhar foram os meus 
dois anos de estágio. 
Eu vinha dum mundo completamente diferente... As pessoas tinham 
uma maneira de estar muito diferente... Eram todas pessoas novas 
portanto, eu não vim encontrar colegas meus. O único colega que eu 
encontrei foi a Fernanda que era minha delegada e que na altura nem 
me lembrava dela do último ano [do curso...] O outro aspecto é que eu 
vinha de dar aulas duma faculdade e dar aulas numa escola é assim 
como fazer o pino, da maneira de estar na aula, da maneira de dar uma 
aula, tanto que há uma frase da Fernanda que eu nunca mais me 
esqueço, quando ela foi assistir às minhas... A primeira vez que foi 
assistir a aulas minhas foi num décimo ano... Ao fim dum mês de aulas, 
ou coisa assim, que ela me diz assim: "Olha lá, mas tu pensas que 
estás a dar aulas numa faculdade?", e eu caí em mim e disse "O que 
queres dizer com isso?" e ela depois explicou-me porque na verdade eu 
estava habituada a dar outro tipo de aulas. E foi óptimo que ela tivesse 
ido assistir às aulas logo no princípio porque eu a partir daí modifiquei 
imediatamente a minha atitude... 

 
 Em segundo lugar, como momento marcante, a Manuela refere a sua 
experiência na gestão da escola. Foi uma oportunidade que encarou com 
uma certa expectiva, pelo que poderia contribuir para a levar a “conhecer a 
escola por dentro”, pelo que poderia contribuir para a sua valorização, e de 
que gostou. 
 

Depois, os quatro anos de gestão também são quatro anos que eu não 
me esqueço, também,  também me marcaram. Eu não posso dizer que 
me marcaram negativamente, há muita coisa positiva que eu fiz nesses 
quatro anos. 
 

 Mas a actividade de gestão da escola levou-a a ficar a certa altura 
“muito cansada”. Esse cansaço resulta essencialmente dos problemas 
colocados pelos professores: 
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É a parte mais difícil na gestão da escola, pelo menos foi onde eu senti 
mais... Não é dificuldade porque as dificuldades ultrapassam-se mas é 
onde uma pessoa sente mais... Onde eu senti mais que as pessoas não 
entendiam a posição de quem está no conselho directivo. Nós, às vezes, 
temos que tomar determinadas atitudes que não nos agradam mas que 
perante a lei nós temos que as tomar e as pessoas não entendem isso. 
Eu tive colegas de uma agressividade, de uma falta de educação, de 
uma falta de chá comigo... Eu com os empregados não tive nenhum dos 
problemas pronto, há aqueles problemas do dia-a-dia que surgem, que 
se resolvem, que se ultrapassam; com os alunos também há problemas, 
é evidente — qual é a escola que não tem problemas ao nível 
disciplinar? Pronto! 
Mas, realmente aqueles problemas que mais me chocam, que mais me 
ferem são os que surgem com os nossos próprios colegas, foi isso que 
eu senti e depois houve coisas que eu não gostei de me aperceber 
porque nós estamos na sala dos professores, conhecemos os nossos 
colegas, damo-nos muito bem com eles, mas uma coisa é isso outra 
coisa é quando nós estamos numa situação diferente e começamos a 
ver Òos podresÓ das pessoas e, às vezes, há situações extremamente 
desagadáveis, muito desagradáveis e eu realmente não... E depois  
também há outra coisa que me desagradou [...] Nós não tínhamos 
apoios da parte do Ministério portanto, nós funcionávamos muito em 
cima do joelho por carolice nossa e muitas vezes tentando remediar 
situações que era o Ministério que, eu não digo que era o ministério que 
resolvia mas que o Ministério podia dar condições para os resolver. E 
na verdade, nós fizemos, eramos obrigados a tomar muitas atitudes, a 
fazer muita coisa, gerir uma escola, por exemplo, com meia dúzia de 
funcionários que, às vezes, é humanamente impossível; ou com falta de 
condições de nós queremos ter uma sala de aula com trinta cadeiras e 
vamos tirar cadeiras ao refeitório porque não temos cadeiras para ter 
dentro de uma sala de aula portanto, há toda uma série de 
circunstâncias que nós sentimos numa gestão que ... 

 
 A Manuela encarou os novos programas como um desafio a enfrentar de 
modo positivo, pelo que decidiu encetar uma colaboração com outras duas 
colegas (uma delas a Marta), com vista à preparação de unidades lectivas e 
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de fichas de trabalho para os alunos. O trabalho é discutido em conjunto, 
mas a execução dos materiais, no computador, fica normalmente a seu 
cargo, reconhecidas por todos que são as suas qualidades gráficas e 
artísticas. 

 
 
Expectativas e Projectos Profissionais 

 
 Um dos aspectos de análise deste trabalho é o das expectativas e 
projectos profissionais das professoras. Assim, perguntámos à Marta em que 
medida é que ela se sentia realizada profissionalmente: 

 
Já me têm perguntado isso várias vezes, e eu, várias pessoas, e eu 
digo que continuo a gostar de ser professora, por estranho que pareça, 
porque nós falamos de tanta coisa, e dizemos tanto, e estou farta disto 
e... Que muitas vezes estou, sinceramente! Às vezes apetecia-me 
mandar isto tudo sei lá para onde e desaparecer daqui para fora. Mas 
também para onde é que eu ia? Para uma empresa, sempre ali num 
gabinete... E eu gosto muito de dar aulas, eu  gosto... Pronto! E gosto 
muito da convivência com os miúdos. Por muito desgastante que seja e 
muito cansada que eu esteja muitas vezes, e agora ando a atravessar 
uma cri... Uma fase um bocado em... Em bocado em baixo de forma, 
mas acho que até consigo dar a volta por cima. Porque continuo a 
gostar e continuo a gostar de ensinar e... E mesmo que eles estejam a 
aprender poucochinho mas, quando aprendem qualquer coisa sinto-me 
muito satisfeita, muito contente. Continuo a gostar da profissão. 

 
 No balanço que ela faz entre os aspectos positivos e negativos da 
profissão de professor acabam, em última análise, por sobressair os 
negativos: 

 
Bom, é desgastante, é... É considerada uma profissão de alto risco, não 
é? E agora cada vez mais... O quê mais? E é o desinteresse da parte 
dos miúdos e... Sim, acho que é isso. É o desinteresse, é a falta de 
estudo... vêm mal preparados. Isso é que me... É que me aborrece mais.  
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Cada vez mais, cada vez mais estão a aparecer os negativos, porque 
cada vez mais... Ou então sou eu que já, já estou mais velha, deve ser 
por causa... Já não aguento tanto, sei lá... 

 
 A Marta já procurou algumas formas de aperfeiçoamento profissional. 
Pouco depois do estágio, concorreu a um mestrado mas não foi admitida: 

 
Sim. Eu, eu concorri ao mestrado já foi há muitos anos, mas... Pois... 
logo a seguir [a termionar o curso] ou para aí uns dois aninhos depois 
que eu acho que, deve ter sido se calhar na altura que comecei a 
esmorecer um bocadinho e me apetecia qualquer coisa. Ah, ah, ah, se 
calhar deve ter sido nessa altura, não tinha filhos ainda, nem nada, 
achei que podia perfeitamente... 

 
 Quando perguntámos quais as necessidades de aperfeiçoamento 
profissional que sente neste momento a Marta hesitou um pouco antes de 
responder: 
 

...Há, há... É... talvez no aspecto disciplinar... Porque quando apanho 
turmas um bocadinho indisciplinadas, também não estou, não estou na 
fase dos ou... Nas salas dos outros colegas, não sei, mas e os miúdos 
até me dizem que, especialmente quando são assim turmas mais 
indisciplinadas, porque há dias em que eles estão... Hiperactivos e, 
pronto, que a pessoa pensa assim, não vou conseguir hoje fazer nada 
nesta turma e tenho de gritar um bocado com eles, pronto, e exercer a 
minha autoridade de professora e falar na falta disciplinar e só assim é 
que consigo. Eu penso que gostaria de o fazer de outra maneira, sem 
ter que usar da autoridade de professora para que eles se mantivessem 
em silêncio, mas eles dizem que, não sei, que eles são assim, que é bom 
não ter medo do professor e que, que se sentem à vontade e pronto, 
tudo bem. Mas será... Há turmas em que é assim, só quando prego ali 
dois gritos e abro os olhos e digo meus amigos, isto agora vai ser assim, 
e agora não há piadas e ninguém ri, e vamos dar a matéria e acabou, aí 
dá cá um... Se calhar eu devia conseguir fazer isto doutra maneira! 

 
 As hesitações podem significar que a Marta não tem dedicado muita 
atenção a pensar nesta questão. No que respeita à Didáctica da sua 
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disciplina, a Marta não sente muitas interrogações. É nos problemas 
colocados pela gestão da aula e sobretudo, pelo modo de lidar com casos de 
indisciplina, que ela sente poder realizar os progressos mais significativos. 
 Depois de já ter trabalhado como professora do ensino superior e de, no 
ensino secundário, já ter desempenhado diversas funções de 
responsabilidade, a Manuela é, nas suas palavras, “simplesmente 
professora”. Mas prepara novas etapas para a sua vida profissional. 
 

Mas eu realmente ainda hoje e várias vezes eu tenho conversado com a 
Fernanda, eu ainda hoje penso que não vou ficar pelo ensino 
secundário, tenho vontade de fazer mais qualquer coisa diferente 
porque também me canso e acho que os anos que tenho estado no 
ensino secundário sinto que em vez de progredir eu estou... Eu já não 
quero dizer andar para trás mas estou na mesma e eu isso fico... Sinto 
muito... Não é infeliz, não quero dizer que me sinto infeliz mas sinto-me 
parada e, realmente, uma coisa que nunca gostei de me sentir... Enfim, 
eu estou cá, nunca gostei e [...] na verdade o que tem acontecido ao 
longo dos anos [...] é que eu quase tenho sempre feito coisas diferentes 
[que] abrem perspectivas e eu imediatamente as agarro precisamente 
porque eu gosto de estar sempre a fazer coisas, não só, diferentes mas 
também, às vezes, coisas que me valorizem. 

 
 A Manuela não sabe ainda o que poderá vir a fazer em termos 
profissionais. Vê, contudo, a realização de um mestrado como uma via 
natural para a abertura de novas oportunidades: 
 

Já há muitos anos que eu ando... Ando, vá lá, dois anos que eu ando a 
falar que eu quero fazer o mestrado. Portanto, a minha perspectiva, 
assim a curto prazo, é fazer o mestrado. Em quê? Não sei, isso é uma 
coisa que tenho que... Quando tomar essa decisão quero analisar muito 
bem... Assim que... Porque também quero fazer o mestrado uma coisa 
que eu gosto que me diga alguma coisa, não fazer o mestrado para 
dizer depois que tenho o mestrado, também não é essa a minha 
intenção. Agora na verdade, eu não estou a ver-me mais dez anos a 
fazer sempre a mesma coisa aqui no ensino secundário. 
A curto prazo a minha ideia de fazer o mestrado é, no fundo, para um 
aprofundamento meu, a primeira etapa para mim será essa, depois de 
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fazer o mestrado se eu tiver outras oportunidades de sair do ensino 
secundário, eu aí mudo do ensino secundário... 

 
 Ou seja, apesar da variedade de oportunidades que tem tido e de 
funções que tem desempenhado no ensino secundário, a Manuela não se 
sente completamente realizada e procura algo de novo.  
 
Discussão 
 
 A profissão tende a ser vivida de modo diferente pelas duas professoras. 
À Manuela têm-se deparado, com frequência, novas oportunidades, que ela 
tem encarado com agrado como possibilidades de valorização, como 
situações em que pode aprender coisas novas. A Marta não tem tido muitas 
oportunidades semelhantes. Ela já procurou valorizar-se concorrendo a um 
mestrado, mas não foi muito bem sucedida. A sua vida profissional resume-
se essencialmente à preparação e leccionação das aulas. Por razões 
diferentes, ambas têm presentemente uma certa insatisfação com a 
profissão. 
 Tanto para uma como para a outra o estágio/profissionalização 
constitui um momento marcante no seu percurso profissional. É uma 
vivência intensa, que a Marta associa a “muito trabalho” e a Manuela 
considera uma importante experiência de aprendizagem. A profissionalização 
permitiu-lhe aprender a dar aulas a jovens do ensino secundário. Para a 
Marta, o estágio mostrou-lhe como lidar com turmas de características 
muito diferentes. Tanto num caso como no outro, trata-se de um momento 
intenso e importante de aprendizagem profissional, mas que não se tende a 
prolongar pela vida profissional do professor. 
 A obtenção duma formação educacional é bastante valorizada pela 
Marta, que considera ter obtido desse modo novas perspectivas 
relativamente ao ensino da Matemática. No entanto, considera que muitas 
delas eram “lirismo”, tendo o estágio sido importante para evidenciar o que 
era de facto aplicável. A Manuela não parece sentir falta duma preparação 
educacional, dando a entender que a formação que obteve durante a sua 
profissionalização correspondeu no essencial às suas necessidades neste 
domínio. 
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 O surgimento de novos programas de Matemática, em 1991, 
correspondeu em ambas as professoras a um ciclo de actividade dirigida 
para a produção de materiais. Para a Marta, esta etapa marcou uma certa 
ruptura com a monotonia do período anterior. Para a Manuela, ficou 
associada a uma nova forma de estar na profissão — a de ser simplesmente 
professora sem ter outras responsabilidades adicionais.  
 Os ciclos de carreira, tal como teorizados por Fuller (1969) e Leithwood 
(1992) não se parecem aplicar muito bem a nenhuma destas duas 
professoras. Na verdade, ao contrário do que sugere a primeira autora, 
encontramos na Marta um crescente desencanto com a profissão e não um 
progressivo sentido de domínio e competência profissional. E, também 
contrariamente ao que sugere o segundo autor, notamos na Manuela 
disponibilidade desde muito cedo para intervir em espaços extra-lectivos. 
 No que respeita aos domínios de desenvolvimento profissional, nem uma 
nem outra das professoras referem aspectos de conhecimento científico. 
Ambas consideram que a formação pedagógica ligada ao conteúdo foi obtida, 
num caso na profissionalização e no outro no estágio e na Faculdade. Uma 
delas aponta alguns aspectos de possível aperfeiçoamento no domínio 
pedagógico. Em qualquer dos casos sobressai a reduzida visibilidade da 
didáctica como domínio de preocupação presente e de desenvolvimento 
profissional. 
 No que se refere às estratégias de desenvolvimento sobressai a 
possibilidade de realização de um mestrado. A sua frequência já foi 
procurada pela Marta e pensada várias vezes pela Manuela. Em segundo 
lugar surge também a colaboração com as colegas, que é vista como positiva 
podendo ajudar a ultrapassar momentos de alguma dificuldade como a 
introdução de novos programas. Em ambas há o gosto por experiências 
novas. Em ambas há inquietações que se prendem sobretudo com o 
desinteresse dos alunos. Há um desejo de continuar a aprender, mas isso é 
visto mais através da realização de um curso fora da escola do que como 
algo muito ligado à sua prática docente. 
 Na verdade, nenhuma das professoras parece dar um estatuto de saber 
à experiência. Tudo se passa como se o professor não se sentisse a aprender 
com a sua experiência lectiva. Dar aulas, sem mais, é visto como uma 
“paragem” (pela Manuela), ou mesmo como um “retrocesso” (os alunos vêm 
cada vez pior preparados dos anos anteriores, diz a Marta). Não quer dizer 
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que não se aprenda com a prática profissional, mas o que se aprende não é 
muito importante. Mesmo quando investem significativamente na sua 
profissão, os professores não a parecem ver como um espaço de 
investimento em projectos profissionais. 
 A necessidade de redefinição do que é a identidade docente é um dos 
pontos fundamentais que importa sublinhar nesta conclusão. Um contributo 
essencial nesse sentido foi já dado pela associação de professores de 
Matemática dos EUA com as suas Normas Profissionais (NCTM, 1991). Um 
outro passo que não deixa de ser significativo é a consagração de um 
número da revista Educação e Matemática da APM (1994) aos problemas dos 
professores. São sinais positivos. Mas os casos destas duas professoras 
sugerem que há ainda muito caminho a percorrer para que se possa afirmar 
uma perspectiva de desenvolvimento profissional enquadrada pelo didáctica. 
Há que continuar a explorar a ideia de até que ponto os marcos essenciais 
desse processo poderão ser a redifinição da relação dos professores com a 
Matemática e o assumir dum papel de pleno direito na criação do currículo 
(pelo menos ao nível da sala de aula), fazendo da investigação e reflexão em 
torno da prática (no sentido amplo) o eixo fundamental do profissionalismo 
docente. 
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do projecto fazem parte Henrique Guimarães, Paula Canavarro, Leonor 
Cunha Leal e Paulo Abrantes. 

[2] Podemos por exemplo perguntar: 

 — o horário do professor é de 22 horas, ou inclui igualmente os tempos 
necessários à programação, execução e avaliação das tarefas necessárias ao 



  Ponte 

bom funcionamento da escola? como se explica, por exemplo, que seja tão 
difícil fazer uma simples reunião? 

 — a responsabilidade do professor é com a sua disciplina ou com a 
educação global dos alunos? é com o que se passa na sua sala de aula ou 
com o que se passa em todos os recantos da escola? como se explica que 
existindo tantos problemas na escola haja tão pouca reflexão e acção 
concertada dos professores para os tentar resolver? 

 — as reuniões de grupo são momentos de discussão e deliberação ou 
simples encontros em que se procura decidir o mínimo possível para deixar a 
cada um o máximo de espaço possível? como se explica o processo 
superficial como são escolhidos os livros de texto em muitas escolas? 

[3] Elementos adicionais sobre a professora Marta podem encontrar-se em 
Ponte (1994); sobre a professora Manuela em Leal (1995); e sobre o 
programa de formação em Abrantes e Canavarro (1994). 

[4] Apesar da Manuela chamar usualmente “estágio” à sua 
profissionalização, para evitar confusão com a outra professora neste 
trabalho não se usa a sua terminologia mas a oficial. 
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Introdução 

 
Neste artigo assume-se uma perspectiva de natureza interpretativa 

em relação à questão que é analisada: a relação entre a natureza dos 
estudos etnográficos e as características de alguns trabalhos de 
investigação em educação matemática, nomeadamente no domínio da 
prática profissional dos professores.  

A realização crescente de estudos etnográficos em áreas (diferentes 
da antropologia) como a educação (e também, por exemplo, a saúde) 
sugere que existirá uma reformulação ou reconsideração das questões a 
investigar acompanhada de um declínio da confiança na investigação de 
tipo quantitativo. 

No que respeita à educação matemática tem ganho cada vez mais 
importância a consideração de factores contextuais e isto pode ser 
considerado (como adiante se verá) como uma razão para esse 
crescimento do interesse por abordagens de tipo interpretativo. No 
entanto, em Portugal não existe ainda tradição de investigação em 
educação matemática suficiente para se poder fazer um balanço e 
apontar tendências no que respeita a esta questão. 

Pode encontrar-se, neste domínio de investigação, um grande 
número de trabalhos de natureza académica que optam por abordagens 
de tipo qualitativo, muitos deles assumindo-se como estudos de caso 
(Matos & Carreira, 1994). Não pretendendo aqui fazer um balanço do 
que tem sido a investigação em educação matemática em Portugal, 



 

parece no entanto oportuno olhar alguns exemplos de trabalhos 
académicos, realizados com profundidade e originalidade, que se 
debruçam sobre as concepções e as práticas de professores, e procurar 
traços comuns e diferenças no que respeita ao carácter etnográfico que 
implicitamente contêm, à relação entre teoria e fenómeno e à forma de 
apresentação dos resultados. Isto não significa que os autores das teses 
necessariamente se reconheçam como etnógrafos nesses trabalhos. 
Trata-se de fazer uma análise que leva em conta as considerações de 
natureza metodológica feitas pelos autores nos respectivos trabalhos 
mas que procura identificar outros elementos que possam situar esses 
trabalhos em relação ao que se poderia chamar uma abordagem 
etnográfica. Assim, foram escolhidas para ilustrar a discussão neste 
artigo — como casos, não necessariamente representativos da 
investigação realizada em Portugal — as três teses de Mestrado que a 
seguir se identificam: 
 • Concepções e Práticas de Professores de Matemática: três 
estudos de caso, Ana Paula Canavarro, Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, 1993; 
 • O Computador no Ensino da Matemática — uma contribuição 
para o estudo das concepções e práticas dos professores, António Filipe 
Azevedo, Universidade Nova de Lisboa, 1993; 
 • Concepções dos Professores e Opções Metodológicas no Ensino 
da Matemática em Contexto de Actividades com o Logo — dois estudos 
de caso, Ana Conceição Vila Verde, Universidade do Minho, 1994. 

Trata-se de três trabalhos académicos que têm em comum a 
preocupação em encontrar relações entre as concepções e as práticas de 
professores relativamente à Matemática e ao seu ensino, inquirindo 
professores que, nas suas actividades lectivas, incluem uma vertente 
importante de trabalho na utilização de computadores. 

 
O que é um estudo etnográfico? 
 

Chamando a atenção para uma certa indefinição que existe na 
literatura no que respeita à noção de estudo etnográfico (ou etnografia, 
como alguns autores preferem chamar), Atkinson e Hammersley (1994) 
caracterizam o estudo etnográfico com referência (na prática da 
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investigação) a diversas formas de trabalho em ciências humanas, mas 
envolvendo a generalidade das seguintes características (p. 248): 

— grande ênfase na exploração (da natureza social e cultural) de um 
fenómeno particular (seguindo uma via indutiva e generativa) em vez da 
tentativa de testar hipóteses acerca desse fenómeno (numa via de tipo 
verificativo); 

— tendência para trabalhar sobre dados não estruturados, isto é, 
que não foram codificados através de um sistema de categorias 
previamente definido; 

— existência de um número reduzido de participantes sob análise; 
— existência, na análise, de interpretação explícita dos significados 

e funções das acções das pessoas; 
— integração, no produto dos estudos etnográficos, de descrições e 

explicações em que a quantificação e a análise estatística ocupam 
quando muito um papel secundário. 

Estas características, apontadas por Atkinson e Hammersley para 
os estudos etnográficos, são no entanto partilhadas por outros tipos de 
estudo — nomeadamente por estudos de caso ou estudos que se 
assumem simplesmente como qualitativos. É importante sublinhar aqui 
igualmente aquilo que é característico dos objectivos dos estudos 
etnográficos — a compreensão das coisas do ponto de vista dos 
participantes, isto é, "da sua cultura" (Spradley, 1979, p. 3). Isto implica 
que os estudos etnográficos utilizem esquemas conceptuais de natureza 
cultural, quer na formulação do problema quer na análise dos dados e 
na discussão dos resultados, mas não significa que não possam 
assumir, por exemplo, a forma de estudos de caso (Matos e Carreira, 
1994). Neste artigo defendo a ideia de que um determinado estudo se 
pode situar numa certa vizinhança daquilo que é particular dos estudos 
de caso sem no entanto sair da vizinhança (eventualmente com um raio 
diferente) do que é específico dos estudos etnográficos. 

Etnografia é a actividade de descrever uma cultura; o objectivo 
central da etnografia é, tal como Malinowski (1970) coloca, apanhar o 
ponto de vista do participante, a sua relação com a vida, para perceber a 
sua visão do seu mundo. Mais do que estudar pessoas, o trabalho 
etnográfico consiste em aprender com as pessoas (Spradley, 1987). 
 



 

"O elemento essencial da etnografia é esta preocupação com as 
acções e os acontecimentos para as pessoas que pretendemos 
conhecer. Alguns destes significados são expressos directamente 
através da linguagem; muitos são tomados como garantidos ou 
implícitos e comunicados apenas indirectamente através da palavra 
e da acção. Mas em qualquer sociedade as pessoas fazem uso 
constante destes sistemas complexos de significado para 
organizarem o seu comportamento, para se compreenderem a si 
próprios e aos outros e para dar sentido ao mundo em que vivem; 
estes sistemas de significado constituem a sua cultura; a etnografia 
implica sempre uma teoria da cultura". (Spradley, 1987, p. 20). 

 
Esta caracterização dos estudos etnográficos com raiz em questões 

de ordem cultural está igualmente presente em Goetz e LeCompte (1984) 
quando referem a necessidade de adoptar estratégias conducentes à 
reconstrução cultural do fenómeno. O conceito de cultura está assim 
presente no núcleo daquilo que caracteriza os estudos etnográficos. 
Relativamente ao esquema conceptual de análise da investigação que 
Goetz e LeCompte (1984) apresentam, os estudos etnográficos são 
considerados generativos e colocados numa via indutiva (por oposição a 
uma via dedutiva) no que respeita ao papel da teoria (p. 4). Podemos 
assim concluir como Goetz e LeCompte (1984) que existem 
características importantes que tornam específicos os estudos 
etnográficos em educação. Ao colocarem na prática o termo estudo 
etnográfico como sinónimo de estudo de caso, ou de outros tipos de 
estudo de natureza qualitativa, alguns autores não contribuem no 
entanto para clarificar um campo em que existe alguma confusão e se 
sente necessidade de discussão e delimitação de conceitos. 
 
Os métodos utilizados em estudos etnográficos 
 

O etnógrafo trabalha em conjunto com os informantes (ou 
participantes) para produzir uma "descrição cultural" (Spradley, 1979, p. 
25) do fenómeno em estudo e este trabalho conjunto implica a criação ou 
construção de uma relação particular entre o investigador e os 
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participantes; da natureza desta relação depende também o sucesso do 
estudo. 

Alguns autores (por exemplo, Eisenhart, 1988) referem que os 
estudos etnográficos utilizam fundamentalmente quatro tipos de 
métodos de recolha de dados: a observação participante, a entrevista 
etnográfica, a análise de artefactos e a introspecção (reflexão) do 
investigador. No entanto, outros (como por exemplo, Hammersley, 1992; 
Spradley, 1979; 1987) consideram que o método fundamental de recolha 
de dados nos estudos etnográficos é a utilização da observação 
participante como estratégia para ouvir e ver as pessoas no seu ambiente 
natural. As entrevistas são assim muitas vezes conduzidas no quadro da 
participação do investigador na mesma actividade das pessoas que fazem 
parte do fenómeno em estudo (Patton designa este tipo de entrevista 
não-estruturada como conversa informal e sublinha as vantagens deste 
tipo de estratégia em estudos de natureza etnográfica). Caria (1994) 
afirma a este propósito — e com referência à investigação que tem vindo 
a desenvolver sobre o tema Culturas Profissionais de Professores — que 
a presença prolongada do investigador no terreno e a observação 
continuada das interacções entre os participantes tem a finalidade de 

 
"compreender a lógica das construções simbólicas elaboradas pelo 
grupo social, procurando simultaneamente criar dois efeitos de 
sentido no seu trabalho: criar o distanciamento cognitivo decorrente 
do facto de o investigador não ter as preocupações pragmáticas dos 
indivíduos envolvidos nas situações observadas e de pretender 
explicar e interpretar as ocorrências e as ideias dos actores locais 
no quadro de um esquema conceptual e teórico que integre o local 
num sistema de relações sociais mais vasto, pluridimensional e 
complexo; criar a familiaridade com a cultura, baseada em relações 
interpessoais intensas, realizando uma experiência de vida que, por 
comparação e tradução com a cultura do investigador permita uma 
aproximação à compreensão do outro" (p. 37). 

 
Em termos de trabalho de campo podem utilizar-se diversas 

estratégias, ou métodos específicos, mas em última análise todos se 
baseiam na cooperação efectiva dos informantes; um informante não é 



 

um sujeito (como numa investigação de tipo experimental) nem um 
respondente que dá respostas às questões do investigador (como num 
survey) (Spradley, 1987); um informante é de certa forma um professor 
que tem um tipo especial de aluno — o investigador ou investigadora; o 
informante pode ser, por exemplo, uma criança que nos ensina como se 
joga o mancala, ou um professor que nos ensina como actuar quando os 
alunos agem de forma indisciplinada na aula. 

Fica claro que o objectivo da recolha de dados num estudo 
etnográfico é a constituição de um quadro, suficientemente rico de 
pormenor, que permita (re)construir para os de fora a cultura tal como é 
vivida do ponto de vista dos de dentro. 

Tipicamente os antropólogos adoptam a estratégia de viver entre as 
pessoas da sociedade que lhes interessa estudar. Aprendem uma cultura 
observando, fazendo perguntas e participando nas actividades diárias — 
num processo que lembra a a socialização e enculturação das crianças. 
É o estudo da cultura como objecto de análise que é específico do 
trabalho do antropólogo. Os antropólogos iniciam em geral o seu 
trabalho com a realização de uma etnografia — a descrição de uma 
cultura particular. 

Na antropologia, havia a ideia do estudo de culturas peculiares, 
diferentes da ocidental; actualmente o mundo está cada vez mais 
dividido em grandes sociedades nacionais cada uma subdividida em 
milhares de subgrupos; os antropólogos têm cada vez mais interesse no 
estudo desses subgrupos, dado que eles formam o(s) palco(s) para a 
maior parte da vida dos indivíduos na sociedade complexa actual (Lave, 
1988); é aqui que entra o conceito de microcultura. 

Microculturas são sistemas de conhecimento cultural característico 
de subgrupos em sociedades mais largas; os membros de uma 
microcultura em geral partilham com os outros muito do que sabem, na 
sociedade mais geral, mas possuem conhecimento cultural que é único 
do seu grupo; cada vez mais os antropólogos se centram na análise de 
microculturas utilizando a mesma metodologia de tipo etnográfico. 

A etnografia é portanto um processo de descoberta e descrição de 
uma cultura particular; num estudo etnográfico "aprende-se a forma 
como os membros de um determinado grupo vêem o seu mundo" 
(Spradley, 1987, p. 13). Vale portanto a pena entrar em mais detalhe nas 
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relações entre uma perspectiva etnográfica na investigação e a ideia de 
cultura. 
 
A etnografia e a cultura 
 

O conhecimento adquirido que as pessoas utilizam para interpretar 
o seu mundo e gerar comportamento social é aquilo que em geral se 
designa de cultura. A cultura não é o comportamento propriamente dito 
mas sim o conhecimento utilizado para construir e compreender o 
comportamento (Spradley, 1987). A cultura é arbitrária, aprendida e 
partilhada; é adaptativa na medida em que a sua flexibilidade permite e 
favorece a adaptação e é esta natureza adaptativa que é responsável pela 
grande variedade de sociedades distintas existentes por todo o mundo. A 
cultura vai de encontro às necessidades pessoais — e é nesse processo 
que elas são construídas; e é nessa cultura que as pessoas procuram um 
sentido de segurança e de controlo sobre a experiência. 

Uma metáfora interessante para falar da cultura pode ser o iceberg. 
Para além da superfície de normas, regras e padrões de comportamento, 
existe submerso um sistema complexo que inclui diversos elementos. 
Alguns destes elementos mais profundos são facilmente identificados 
pelos participantes numa dada cultura, mas outros não são sequer 
percebidos pelas próprias pessoas. É o caso de alguns valores. Valor é 
um conceito (arbitrário) acerca daquilo que é desejável na experiência 
humana (Spradley, 1987).  

A consideração dos valores como integrantes das culturas permite 
interpretar a conformidade como resultante da internalização dos valores 
da sociedade. Em qualquer sociedade, as crianças não aprendem a 
variedade inteira de potencialidades do comportamento humano; é-lhes 
ensinado a conformarem-se a um número muito limitado de 
comportamentos ou padrões de comportamento que são apropriados a 
uma determinada sociedade. Em todas as sociedades as crianças 
aprendem a mudar de uma postura egocêntrica para uma postura 
etnocêntrica em termos de comportamento e este é um dos aspectos em 
que a escola tem um papel muito central. Naturalmente que esta questão 
pode ser vista em grupos culturais mais específicos. Apesar de, na 
complexidade da nossa sociedade, partilharmos normas com todos os 



 

outros, cada um de nós pertence a grupos específicos que possuem 
conhecimento cultural igualmente específico. Para se apropriar da 
cultura que estuda, o investigador precisa de aprender os significados da 
acção e da experiência do ponto de vista dos participantes (dos 
informantes). 

Por outro lado, uma postura ou perspectiva etnográfica implica 
tomar contacto com diversos aspectos fundamentais da experiência das 
pessoas: aquilo que as pessoas fazem, aquilo que sabem e sentem e 
aquilo que utilizam. Quando estes elementos são partilhados por 
membros de um grupo, falamos deles, respectivamente, como 
comportamento cultural, conhecimento cultural e artefactos culturais. 
Um exemplo de comportamento cultural é a leitura. Para a leitura são 
necessários artefactos culturais — os livros, os jornais, as revistas. E a 
actividade de leitura implica um vasto conhecimento cultural, desde as 
regras gramaticais até à noção de que é necessário percorrer com os 
olhos as linhas, da esquerda para a direita e de cima para baixo, o que 
envolve a noção de linha, de parágrafo, de página, etc. Além disso é 
fundamental perceber a diferença entre a leitura do que está escrito por 
exemplo num bilhete de autocarro ou num livro, isto é, do conteúdo 
semântico da informação escrita. Este artigo é um exemplo de um 
artefacto cultural. 

Tal como Santos (1995) põe a questão, ao analisar uma cultura 
"procura-se clarificar a natureza da prática social, de forma a poder-se 
explicar as relações entre a actividade humana e o sistema cultural ou 
social ao nível das actividades diárias em ambientes organizados 
culturalmente. (...) Será ao olhar para as actividades desenvolvidas 
diariamente por alunos e professores na escola que se poderá perceber 
qual a cultura dessa escola, ou ainda mais especificamente, a cultura da 
sala de aula de matemática" (p. 38) — denominação que surge, por 
exemplo, em Nickson (1992). 
 
A investigação em educação matemática: Exemplos de estudos 
realizados num quadro de natureza etnográfica 
 

Foi já referido que não existe tradição de investigação de tipo 
etnográfico na ainda jovem comunidade científica de educação 
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matemática portuguesa. Por outro lado, não tem sido suficientemente 
discutida a prática da investigação, os seus objectivos e a sua ligação 
com outras vertentes da educação matemática no nosso país. É curioso 
notar que nos dois seminários de investigação em educação matemática 
que se realizam anualmente, os participantes trazem usualmente à 
discussão resultados de trabalhos empíricos mas são ainda pouco 
discutidos os elementos teóricos que enformam essa investigação. A 
vertente empírica assume em geral a prioridade nas preocupações do 
investigador, pelo que — apesar dos progressos havidos nalguns 
momentos — parece não ficar plenamente conseguido o potencial trazido 
pelos trabalhos apresentados, nomeadamente na discussão das teorias 
que parecem emergir. Não tem havido também uma preocupação 
suficiente de elaborar teoricamente acerca da investigação que tem sido 
feita e, nomeadamente, de reflectir teoricamente acerca das relações 
entre a investigação e a prática diária dos professores e das escolas. 

É também de sublinhar a importância de encarar a investigação 
como uma actividade social que é marcada pelo conjunto de elementos 
que são assumidos pela comunidade e pelos próprios constrangimentos 
contextuais (Renshaw, 1992). Neste sentido, tem sido também pouco 
analisada a forma como os investigadores compreendem a natureza da 
investigação e o seu papel no estudo de um fenómeno em particular. 

É com o espírito de colocar questões para discussão e 
aprofundamento que se procura analisar nos pontos seguintes, três 
trabalhos de investigação, adoptando como preocupação fundamental a 
identificação das características etnográficas da investigação realizada3. 

 
 
 

As características etnográficas da investigação 
 
 Vamos abordar separadamente cada um dos três trabalhos, 
procurando numa fase final os pontos de confluência e de divergência. 
 (i) O estudo realizado por Paula Canavarro (1993) visou "conhecer 
e compreender, da forma mais completa e profunda possível, o modo 
como o professor interpreta e encara o complexo contexto onde a sua 
vida profissional se desenrola — incidindo neste caso sobre a 



 

Matemática, o ensino da Matemática, a utilização do computador no 
ensino da Matemática e a profissão de professor — e o modo como actua 
e reage em interacção com esse contexto" (p. 62). Segundo a autora, 
importava por isso "adoptar uma metodologia que aborde o professor no 
seu contexto natural de trabalho, seja sensível à percepção dos seus 
pontos de vista e permita descrever profunda e globalmente as suas 
concepções e práticas, favorecendo a identificação do que de mais 
essencial e característico nelas existe e a descoberta de interacções entre 
as mesmas" (p. 62). Deve sublinhar-se que a opção por estudo de caso 
(de tipo interpretativo) é amplamente justificada pela autora; de entre os 
argumentos desenvolvidos, surge o de que se visava "obter um produto 
final de natureza descritiva e analítica" (p. 62) apontando assim desde 
logo as características do trabalho. Aliás, sendo reconhecida a 
pertinência da opção por estudos de caso (face ao problema formulado 
pela autora), parece igualmente que o problema é passível de ser 
colocado (nos termos em que a autora o faz) claramente no terreno dos 
estudos etnográficos. Note-se por exemplo que, na revisão da teoria que 
entende como pertinente para o estudo, a autora vai chamar a terreno 
diversos conceitos para falar de transição cultural, reconhecendo uma 
relação dialética entre concepções e práticas dos professores e 
salientando a sua "enorme permeabilidade a elementos do vasto contexto 
em que o professor vive"; contraria assim qualquer relação simplista de 
natureza causal entre concepções e práticas dos professores. 

A revisão da literatura leva ainda a autora a formular conclusões do 
tipo "a evolução das concepções é influenciada por uma multiplicidade 
de factores" (p. 58) identificando nomeadamente aqueles que estão 
associados ao desenvolvimento natural e "à sua vivência profissional 
diária" (p. 58) e reconhecendo no contexto um elemento fundamental 
para ajudar a compreender as concepções e as práticas os professores. 
Igualmente no final do trabalho, surge a preocupação com as influências 
culturais e sociais sobre as concepções e práticas, que é assim 
traduzida: 
 

"O sistema educativo em geral influencia o grau de envolvimento 
dos professores com a profissão. (...) Também a escola influencia o 
envolvimento profissional dos professores que nela leccionam. As 
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condições materiais de trabalho oferecidas e as relações de 
trabalho existentes entre colegas afectam a disposição para um 
estar mais empenhado na profissão, nomeadamente ao nível das 
actividades extra-lectivas. (...)" (Canavarro, 1993, p. 327 e 328). 

 
Há por outro lado uma grande preocupação, expressa na secção em 

que apresenta as limitações do estudo, com o tempo de "estadia" no 
terreno, acompanhando as actividades dos professores participantes no 
estudo: 
 

"Uma maior permanência na escola poderia ter proporcionado 
acrescidas oportunidades de observar directamente os modos de 
pensar e de fazer dos professores, favorecendo uma mais completa 
percepção das suas concepções e práticas" (p. 329). 

 
É ainda importante notar as recomendações feitas por Canavarro 

(1993) no sentido de "valorizar os momentos de conversa informal com 
os professores, muito em particular, a seguir à observação das suas 
aulas" dado que "a recolha de informação nestas situações pode-se 
tornar bastante reveladora (...) conduzindo a uma melhor compreensão 
das suas preocupações e prioridades nas situações de ensino que 
protagoniza" (p. 331). 

Faz assim sentido dizer que o trabalho de Canavarro se situa num 
quadro de natureza etnográfica para análise das concepções e práticas 
dos professores4. Está em causa a descrição e análise da cultura 
profissional dos professores, isto é, o conhecimento dos seus pontos de 
vista acerca da Matemática e do seu ensino, nomeadamente através da 
utilização de computadores. A identificação das "motivações e 
preocupações, satisfações e dificuldades, os apoios e carências" (p. 3) dos 
professores visou assim reconstituir a sua cultura profissional como 
professores de Matemática. Procurava-se com esta estratégia estudar 
como unidade de análise os professores em acção; o meio que lhes foi 
dado pela autora consistiu em esquemas conceptuais que lhes 
permitissem exprimir as suas convicções (nomeadamente nas 
entrevistas) e levar a autora a entrar no seu mundo, isto é, a partilhar 
com eles a sua cultura como professores. Pode ser ainda curioso notar 



 

que a própria autora sente no final do trabalho que gostaria de ter 
entrado mais na cultura dos professores. 
 (ii) No seu trabalho, António Azevedo (1993) propôs-se "identificar e 
descrever as concepções de professores sobre a Matemática, o seu ensino 
e a utilização de computadores na sala de aula e destacar e discutir 
eventuais relações entre essas concepções e as suas práticas" (p. 10) 
inquirindo com essa finalidade oito professores de Matemática. Também 
a revisão da literatura de Azevedo deixa antever uma preocupação muito 
forte com os elementos de natureza contextual na investigação acerca 
das concepções dos professores. Essa ideia surge na maior parte da 
discussão e dos comentários que o autor faz a trabalhos realizados neste 
domínio de investigação. 

Azevedo (1993) não tem uma grande preocupação em fundamentar 
a opção metodológica que faz, nem na formulação do problema com que 
inicia a tese, nem na descrição dos aspectos metodológicos do trabalho. 
Parece assim assumir claramente que o problema, as questões e o 
âmbito em que se situavam, justificavam, por si mesmos, a opção pelos 
métodos que seguiu: "a natureza destes objectivos e destas questões 
levaram-nos a adoptar uma metodologia qualitativa" (p. 63); o autor 
acrescenta ainda que esta metodologia foi "inspirada nos trabalhos de 
Briscoe, Brown, Guimarães, Kesler e Thompson" (p. 63). O objecto de 
análise neste trabalho implicava, segundo o autor, "uma recolha de 
dados cuidada, de natureza predominantemente descritiva, privilegiando 
o contacto directo do investigador com os sujeitos e as situações em 
estudo" (p. 63). Ao referir o que designa de limitações do estudo, o autor 
chama a atenção para o facto de que "o número de aulas observadas não 
foi suficiente para caracterizar satisfatoriamente as práticas dos 
professores" e "a não observação de outras aulas [sem computadores] 
impediu a confrontação das práticas desses professores em diferentes 
situações, eventualmente com outros alunos e com outros materiais de 
aprendizagem" (p. 72). Isto leva a crer que o autor tinha como 
preocupação capturar os elementos que lhe permitissem compreender as 
concepções e práticas dos professores na sua prática diária, isto é, no 
seu desenvolvimento cultural como profissionais de educação 
matemática. Azevedo, não perdendo o ponto de vista dos participantes, 
categoriza de uma forma bastante externa as posições dos professores 
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em relação às diversas questões que colocou no estudo, e para as quais 
recolheu informação fundamentalmente através de entrevistas. 

É possível interpretar as preocupações de Azevedo — explicitadas 
nos objectivos do estudo, mas percebidas também na discussão teórica 
que realiza e nos resultados que apresenta e discute — como procurando 
captar os elementos mais relevantes da vida dos professores que inquiriu 
para concluir acerca da forma como pensam e actuam na sua prática 
diária. Podemos arriscar afirmar que o autor procura, ao longo do 
aprofundamento teórico, um referencial para a análise e discussão das 
concepções e práticas dos professores, e pelas escolhas que vai fazendo 
progressivamente aproxima-se duma abordagem segundo uma 
perspectiva etnográfica. 
 iii) O estudo de Ana Vila Verde (1994) tinha como objectivo 
"identificar concepções dos professores acerca da Matemática e do seu 
processo de ensino e aprendizagem e sugerir relações entre as 
concepções e as opções metodológicas [praticadas], no contexto de 
actividades com a linguagem Logo". A autora afirma que "(...) não se 
pretende testar modelos de ensino mas sim explorar possíveis ligações 
entre as opções a nível das orientações metodológicas e a utilização dos 
computadores" (p. 4). 

Na revisão da literatura a autora apresenta em diversos momentos 
as suas preocupações com o contexto em que as actividades 
matemáticas se desenvolvem e os elementos de ordem social na escola e 
na sala de aula. 

Descrevendo com bastante pormenor o desenvolvimento das suas 
ideias acerca da opção metodológica que faz, a autora fundamenta essa 
opção referindo que "a literatura revista aponta para a relevância de 
adoptar uma abordagem interpretativa e qualitativa para aceder ao 
conhecimento, o mais profundo e completo possível, da maneira como o 
professor (...) vê e implementa o processo de ensino e aprendizagem da 
Matemática" (p. 77). A apresentação da metodologia utilizada é feita logo 
no início do trabalho de uma forma muito directa, referindo que "em face 
dos objectivos do estudo e do contexto em que este ia ser realizado, 
decidiu-se fazer estudos de caso de duas professoras utilizadoras do 
computador na sala de aula" (p. 4). É assim adoptada uma metodologia 
baseada em estudos de caso de natureza qualitativa "que supõe uma 



 

abordagem do objecto de estudo no ambiente natural onde decorre, a fim 
de obter dados de forma directa, de natureza fundamentalmente 
descritiva, com o objectivo de o retratar (...) colocando-o numa 
perspectiva devidamente contextualizada" (p. 78). O "estudo de caso 
qualitativo, descritivo e interpretativo" é fundamentado no facto de que 
se procura "os porquês de determinadas opções metodológicas" dos 
professores (p. 78). 

A autora não tem preocupação em referir limitações do estudo, 
parecendo assim assumir plenamente o tipo de opção que faz em termos 
metodológicos. A sua sensibilidade na discussão dos resultados aponta 
para a ideia de que gostaria de ter aprofundado mais o conhecimento 
sobre a prática das professoras que participaram no estudo. Trata-se 
igualmente de um estudo que tem características fortes de tipo 
etnográfico. 

Parece assim poder reconhecer-se, nestes três estudos, traços fortes 
das características dos estudos etnográficos, nomeadamente ao nível das 
preocupações em termos do aprofundamento teórico que é feito na 
revisão da literatura e da elaboração de alguns dos casos. Estas 
características podem assim resumir-se: (i) ênfase na análise da 
actividade dos professores com relevância para o contexto do seu 
trabalho (com referência ao palco em que se desenvolve e ao seu papel 
na constituição daquele contexto (Lave, 1988)), nomeadamente através 
da reconstituição do seu percurso de formação e da sua prática diária na 
escola; (ii) necessidade de considerar os referentes culturais dos 
professores na análise dos dados recolhidos com vista à construção de 
descrições que introduzam o leitor na cultura profissional do professor 
(Bishop, 1991). Estas características poderão ser expandidas e 
(re)interpretadas mas constituem desde já elementos importantes 
presentes nas teses que foram referidas. 
 
A questão do contexto 
 

Como se verifica nos extractos apresentados em relação aos três 
trabalhos de investigação analisados, outro elemento que tem ganho 
ênfase na investigação é a importância de perceber os fenómenos em 
contexto. De facto, o discurso actual na investigação em educação 
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matemática passa muito pela relevância dos factores contextuais; isto 
não significa que se tenha progredido muito nos últimos anos em relação 
à forma como é encarada a investigação. Aliás, deve sublinhar-se que a 
ideia de contexto, e a importância de ser tomado em consideração, pode 
constituir uma ratoeira na medida em que pode levar o investigador ou 
investigadora a procurar demonstração empírica dos efeitos do contexto 
ou, mesmo que numa perspectiva não positivista, a contentar-se com 
resultados empíricos ligados a contextos específicos, sem procurar a 
emergência de elementos explicadores e conceptual e teoricamente mais 
fortes. Esta questão mereceria uma discussão mais alargada acerca do 
conceito de contexto e das formas como ele é utilizado por professores e 
investigadores — o que não cabe neste artigo. Sublinharei apenas que, 
dentro das teorias da actividade situada, a ideia de contexto é encarada 
cada vez menos como algo que está desligado ou é exterior à própria 
actividade em análise e é neste sentido que "o contexto pode ser 
encarado como uma relação que constrange ao mesmo tempo que 
funciona como recurso para a actividade" (Santos, 1995, p. 69). Ao 
analisar a forma como Cole elabora acerca da noção de contexto, Santos 
(1995) afirma que "o contexto não se reduz ao ambiente que envolve os 
indivíduos ou ao conteúdo das situações, sugerindo antes que se encare 
o contexto como um relação (...) e não como uma unidade fixa". 
Convergente com esta posição está a perspectiva apresentada por Lave 
(1993) quando considera que 

 
"(...) em vez de perguntar 'qual é a relação constitutiva entre as 
pessoas em acção e os contextos nos quais elas actuam?' a questão 
fundamental passa a ser 'quais são as relações entre as práticas 
locais que contextualizam as formas como as pessoas actuam em 
conjunto com e nos contextos?'" (p. 22) 

 
Esta posição implica que se admita que não há actividade 

descontextualizada, não fazendo por isso sentido falar de aprendizagem 
descontextualizada. 

Parece poder identificar-se uma necessidade — sentida por alguns 
dos investigadores em educação matemática que se debruçam sobre as 
concepções e práticas dos professores — de considerar como unidade de 



 

análise os professores actuando em contexto (e em particular nos 
estudos analisados neste artigo). Parece ser esta necessidade que os tem 
levado a adoptar a estratégia de procurar realizar descrições ricas e 
completas da prática docente com vista à análise daquela unidade. Seria 
curioso discutir se, numa posição limite, se poderia dizer que a descrição 
pormenorizada levaria à não necessidade de teoria externa, isto é, de 
explicação exterior ao fenómeno, ou seja, a descrição (interpretativa) 
teórica poderia servir de explicação. Na medida em que não coloca 
fronteiras marcadas entre o que se pretende explicar e o que é usado na 
explicação, esta abordagem não enfrenta o problema de como integrar 
causa e efeito, dado que ambas nunca estão completamente separadas. 
 
 
 
 
Formas de apresentação dos resultados 
 
 Um dos elementos que é importante tomar em consideração na 
análise do discurso do investigador é o papel da audiência na 
investigação. No que respeita à investigação em educação matemática 
desenvolvida em Portugal, a quase totalidade refere-se a trabalhos 
académicos (teses de mestrado e doutoramento ou provas de aptidão 
pedagógica) cuja audiência é prioritariamente também de natureza 
académica. Deve assim considerar-se que a forma e o estilo da 
apresentação destes trabalhos (bem como certas opções metodológicas) 
estão presas de um conjunto de factores que passam pela natureza 
daquela audiência. 

Em último caso pode considerar-se que, num processo de 
investigação, se trata sempre da construção uma representação do 
fenómeno de que certos aspectos são analisados e dessa análise são 
extraídas conclusões cuja apresentação assume em geral uma natureza 
retórica assinalável. Parece assim poder identificar-se dois modos 
(eventualmente sempre presentes e de certa forma complementares) de 
apresentar os resultados em investigação: a retórica e a representação. 
Wollcot (1975) argumenta que, em qualquer processo de investigação, a 
apresentação de resultados tende a assumir uma natureza fortemente 
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retórica, na medida em que o investigador procura mostrar evidência e 
tornar salientes certos aspectos da investigação perante uma certa 
audiência, sublinhando que este carácter retórico da investigação é mais 
típico dos estudos em que se adoptam métodos qualitativos de recolha e 
análise de dados. 

Nas teses analisadas, identifica-se uma estratégia forte de 
apresentação da análise dos dados por parte dos autores e da sua 
ligação ao enunciado dos resultados parciais, que vai exactamente no 
sentido de mostrar evidência dos resultados e conclusões que são 
sugeridas. Está assim presente uma postura retórica que procura ligar 
os dados aos resultados de forma coerente, embora, como se referiu, não 
tirando em geral partido dos conceitos aprofundados teoricamente nos 
trabalhos.  

Neste processo de apresentação de resultados, Winegar e Valsiner 
(1992) chamam a atenção para a necessidade de evitar o que designam 
de frases milagrosas. Estas são utilizadas exactamente para fazer a 
ponte entre dados e resultados. Em geral invoca-se um autor ou uma 
teoria para negociar o milagre; por exemplo, a palavra construção (sem 
mais qualquer explicação) pode ser utilizada para explicar aspectos do 
desenvolvimento; a mística Piaget pode ser usada para explicar um 
determinado processo. De acordo com Winegar e Valsiner (1992) a 
utilização de frases mágicas coloca problemas ao desenvolvimento da 
investigação. Em primeiro lugar, faz acreditar que um certo tipo de 
explicação foi realizado quando na prática o conhecimento acerca do 
fenómeno em análise ficou exactamente na mesma; como resultado disso 
não é encorajado mais trabalho nesse tópico. A utilização de frases 
mágicas tem aqui o mesmo sentido que as black boxes de Bateson como 
acordos tácitos entre os cientistas para pararem de explicar as coisas a 
partir de um certo ponto. Deste modo, condiciona-se a investigação 
futura não ajudando a abrir perspectivas para a continuação do 
trabalho. 

 
A concluir 
 

Uma perspectiva interpretativa na investigação significa que "os 
fenómenos são olhados com o objectivo de procurar uma teoria que o 



 

explique" (Matos e Carreira, 1994, p. 21). Nesta perspectiva, pensar em 
termos etnográficos implica que o objectivo da investigação é 
proporcionar informação que permita ao investigador dar sentido do 
fenómeno do ponto de vista dos participantes; o investigador deve estar 
envolvido no fenómeno como alguém de dentro e deve ser capaz de 
reflectir sobre ele como um de fora. Por outro lado, este tipo de opção 
deve corresponder a realizar interpretação em dois níveis: as 
experiências dos participantes devem ser descritas e interpretadas em 
termos dos elementos da cultura e das relações sociais dos de dentro, e 
as experiências do investigador devem ser igualmente descritas e 
interpretadas em termos do mesmo tipo de elementos da sua 
comunidade científica de referência. Nos trabalhos de natureza 
etnográfica procura-se encontrar o ponto de vista dos participantes no 
fenómeno. 

Dado que a cultura é o conhecimento que as pessoas utilizam para 
gerar conhecimento e interpretar a sua experiência, procura-se 
compreender por dentro os comportamentos e ideias dos membros de 
um grupo. Em vez de se procurar um sujeito para observar, procura-se 
um informante que nos ensine a cultura do grupo. Eisenhart (1988) 
sugere diversas implicações destas ideias na educação matemática 
quando considera a perspectiva dos estudos etnográficos, 
nomeadamente no que respeita às diferenças entre o trabalho dos 
antropólogos e dos investigadores em educação matemática. De entre 
estas implicações deve sublinhar-se, por um lado, a necessidade da 
utilização de teorias que considerem a vertente sociocultural na 
interpretação e discussão dos resultados, e por outro a necessidade de 
tomar em consideração os diversos elementos que fazem a vida dos 
alunos e professores na escola, não isolando a sua actividade desses 
elementos. Estas ideias estão próximas da perspectiva de Lave (1988) ao 
focar a sua investigação na natureza das actividades diárias e no estudo 
das relações entre o sistema social e a experiência individual. 

É neste quadro conceptual que se pode equacionar as vantagens 
que poderiam advir de se considerar plenamente uma perspectiva 
etnográfica na investigação em certos problemas no domínio da 
educação matemática. Os casos apresentados de forma sumária neste 
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artigo constituem exemplos em que são formulados e desenvolvidos 
problemas daquele tipo. 
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