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Prefácio 
 
 
Ao fim de uma década de seminários de investigação dedicados à 

apresentação de trabalhos empíricos e teóricos e à análise de temas específicos 
de educação matemática como a resolução de problemas, o currículo, os 
professores, etc., realizou-se em Portugal um encontro em que a investigação 
em educação matemática constituiu, ela própria, o tema central de debate. 
Aconteceu no VII Encontro de Investigação em Educação Matemática, 
iniciativa anual da Secção de Educação e Matemática da Sociedade 
Portuguesa de Ciências da Educação, que teve lugar em Mirandela em Abril 
de 1998 e envolveu cerca de cento e dez participantes. 

O encontro analisou criticamente a investigação produzida no nosso 
país, de modo a perspectivar linhas de actuação e trabalho futuro, em três 
subtemas considerados essenciais: (i) investigação sobre o currículo; (ii) 
investigação sobre a aprendizagem dos alunos; e (iii) investigação sobre o 
conhecimento e a formação de professores. Essa análise teve por base de 
discussão um trabalho de síntese da investigação nacional da autoria de João 
Pedro da Ponte, José Manuel Matos e Paulo Abrantes — posteriormente 
editado pelo Instituto de Inovação Educacional com o título Investigação em 
Educação Matemática: Implicações para o Desenvolvimento Curricular — 
sobre o qual todos os participantes tiveram oportunidade de reflectir 
antecipadamente. Procurou-se ainda alargar as perspectivas de análise, com a 
colaboração de figuras proeminentes da educação matemática internacional, 
bem como de investigadores nacionais de outros saberes. 

Os trabalhos incluíram conferências temáticas, comunicações orais e 
discussões em três grupos temáticos a funcionar simultaneamente, permitindo 
um tratamento mais aprofundado de cada um dos subtemas já referidos. 
Houve ainda outros momentos de debate mais alargado entre todos os 
participantes a partir de conferências plenárias, de um painel e da 
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apresentação das conclusões dos grupos temáticos. Esta publicação aparece 
naturalmente como consequência deste encontro, apresentando um conjunto 
de textos resultantes do trabalho aí desenvolvido. 

As conferências plenárias foram asseguradas pelos autores do 
trabalho de síntese e pelos convidados estrangeiros. Dentre estes, sobressai o 
contributo de Jeremy Kilpatrick, uma das figuras de maior prestígio da 
educação matemática internacional, que, com a sua visão exterior, estabelece 
ligações com a investigação desenvolvida em outros países. Este autor analisa 
criticamente a investigação portuguesa referida no documento, considerando-a 
“um corpo de trabalho impressionante”. Destaca a variedade dos assuntos 
tratados e das abordagens seguidas, realçando a construção cuidada da 
generalidade dos estudos realizados. Identifica, igualmente, áreas de grande 
relevância e ainda pouco estudadas, como o discurso na aula de Matemática, a 
etnomatemática ou a cognição situada. No final, questiona a confiança, que 
emana do trabalho analisado, no poder da investigação para mudar o currículo 
e assume que toda a mudança curricular é local e pessoal. Por isso, sugere um 
modelo não coercivo que aceite a mudança curricular como um esforço 
pessoal e social. 

Em cada um dos grupos temáticos, foram apresentadas e discutidas 
reflexões críticas ao trabalho de síntese elaboradas por um educador 
matemático e por um investigador exterior à educação matemática. Também 
foram incluídas comunicações orais propostas pelos participantes. Estes 
grupos temáticos foram dinamizados por investigadores, formadores de 
professores e professores envolvidos em projectos de investigação, que 
elaboraram uma síntese da discussão então havida. 

O grupo temático Investigação sobre o currículo foi dinamizado por 
Cristina Loureiro e Irene Segurado. Do desenvolvimento dos trabalhos 
destacam que, apesar de haver alguns estudos de desenvolvimento curricular 
de natureza mais local e individual, é necessário avançar para níveis mais 
gerais. Por outro lado, a investigação na área do currículo deve procurar 
integrar o desenvolvimento curricular com o desenvolvimento profissional dos 
professores e com o desenvolvimento organizacional das escolas. Deve ainda, 
na sua perspectiva, prestar uma grande atenção aos manuais escolares, ao 
ensino superior e ao ensino dos alunos com necessidades educativas especiais. 
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Teresa Assude faz uma análise crítica referente a questões 
curriculares, do ponto de vista da “escola francesa de didáctica da 
matemática”. Começa por problematizar as três questões fundamentais a que a 
noção de currículo deve dar resposta: porquê estudar Matemática? o que 
estudar? como estudar? Discute o conceito de currículo e analisa os seus 
vários níveis, debruçando-se particularmente sobre as relações entre os 
currículos oficial e implementado na perspectiva do modelo dos momentos 
didácticos. Nos aspectos mais directamente ligados ao trabalho de síntese que 
serviu de base ao encontro, a autora equaciona problemas que se colocam aos 
professores enquanto criadores de currículo e reflecte sobre alguns impactos 
produzidos por projectos de inovação e de flexibilidade curricular. 

No grupo temático Investigação sobre a aprendizagem dos alunos, 
os trabalhos foram dinamizados por Eduarda Moura e Isolina Oliveira. Dos 
aspectos discutidos, destacam o debate para clarificar e aprofundar o 
significado de diversos conceitos. Dentre eles, sobressai o conceito de 
aprendizagem que foi analisado, especialmente, nas perspectivas cognitivista, 
construtivista interaccionista e cultural. No grupo, foi apontada a necessidade 
de prestar mais atenção aos quadros teóricos e às metodologias de 
investigação a utilizar nesta área. Também se reconhece como benéfica uma 
maior colaboração entre investigadores dos vários saberes, como a Psicologia 
e a Educação Matemática. 

Ilda Couto Lopes e João Filipe Matos estudam as disposições 
afectivo-emocionais manifestadas por alunos num contexto escolar. Relatam 
um episódio centrado numa aluna do 9º ano de escolaridade e ocorrido numa 
aula de Matemática em que se realizou a correcção de um teste sumativo. 
Fazem a descrição dos acontecimentos e explicitam como eles foram 
experienciados e vividos pela aluna, reflectindo diferentes disposições 
afectivo-emocionais como, por exemplo, a disposição para aprender ou para 
desistir. Concluem que estas disposições podem funcionar como indicadores 
do investimento dos alunos na sua própria aprendizagem. 

Margarida César, Madalena Torres, Fátima Caçador e Nuno Candeias 
discutem a relevância que as interacções entre pares podem ter na apreensão 
de conhecimentos e na aquisição de competências matemáticas. Apresentam e 
analisam os comportamentos de duas alunas, que constituem uma díade 
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assimétrica, na resolução de dois problemas propostos numa aula de 
Matemática. Concluem que este tipo de trabalho pode permitir melhores 
desempenhos tanto ao elemento do par menos competente como ao mais 
competente. Também proporciona, por exemplo, o desenvolvimento de 
atitudes positivas face à Matemática e uma maior autonomia e sentido crítico. 

Ana Maria Boavida e Maria de Fátima Guimarães foram as 
dinamizadoras do grupo temático Investigação sobre o conhecimento e a 
formação de professores. Da síntese que elaboraram, ressalta a ideia que a 
investigação sobre a figura do professor de Matemática tem sido uma área 
bastante activa. Evidentemente, existem diversas questões em aberto e que 
devem merecer uma atenção especial. Uma delas prende-se com a necessidade 
de estudos sobre o professor no seu todo, integrando os vários domínios de 
análise. Também é preciso saber mais sobre as práticas pedagógicas no 1º 
ciclo e no ensino superior, sobre a construção da identidade e cultura 
profissionais e sobre as concepções e práticas dos professores acerca da 
avaliação. Reconhece-se, igualmente, a relevância de estudos prolongados no 
tempo e o esforço que se deve (continuar a) fazer para uma eficaz divulgação 
junto dos professores da investigação produzida. 

Carlos Marques Simões proporciona uma perspectiva complementar 
de investigação baseada em abordagens da Psicologia. Considera o acto de 
ensinar como uma actividade intelectual dependente, entre outros aspectos, da 
interpretação, da resolução de problemas e da reflexão. Consequentemente, 
torna-se necessário conceber o conhecimento pedagógico, não só como 
prático e contextualizado, mas ainda como um processo pluridimensional onde 
se inclui obviamente uma dimensão de pessoalidade. Advoga, por isso, uma 
abordagem pluridisciplinar para estudar o desenvolvimento do professor, 
considerando que os fenómenos humanos devem ser tratados como totalidades 
organizadas. 

Maria de Lurdes Serrazina reflecte sobre a investigação revista no 
trabalho de síntese e referente ao professor de Matemática. Discute a análise 
feita pelos autores e destaca alguns aspectos particularmente problemáticos 
com que se confronta a investigação portuguesa. Nomeadamente, realça a 
escassez de estudos sobre o 1º ciclo do ensino básico e que se traduz num 
conhecimento bastante deficiente da realidade actual. Por outro lado, 
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evidencia o carácter parcelar da investigação realizada. Considerando que 
grande parte dela resulta de trabalhos para a obtenção de graus académicos e 
apesar da enorme relevância destes estudos, o facto é que, tendo sido 
desenvolvidos em períodos de tempo relativamente curtos, não tem sido 
possível atender de forma completa ao estudo do “professor total” nos seus 
diferentes domínios. 

O painel A investigação em educação matemática: que caminhos? 
foi moderado por Albano Silva e procurou perspectivar caminhos de 
desenvolvimento futuro. Teresa Assude, João Filipe Matos, Maria de Lurdes 
Serrazina e João Pedro da Ponte discutiram a investigação já desenvolvida, 
identificando fraquezas e virtudes, e apresentaram possíveis trajectos e frentes 
de trabalho relevantes. Por exemplo, é preciso continuar a avançar no 
conhecimento da acção dos alunos e professores tanto em contextos 
inovadores como em contextos naturais; é importante estudar não só os 
fenómenos educacionais ao nível da sala de aula mas também no seu contexto 
institucional e social; é fundamental a colaboração activa entre investigadores, 
formadores e professores no desenvolvimento de novas modalidades de 
formação e de novos estudos, bem como na sua divulgação e enquadramento. 

Todo o debate sobre a investigação em educação matemática torna 
claro que, apesar de bastante recente e, consequentemente, com muitos 
aspectos em aberto, é uma área activa, dinâmica e já possuidora de um 
património intelectual diversificado e consistente. 

Estamos convictos que os caminhos, uns consolidados, outros agora 
lançados, podem permitir um desenvolvimento sustentado da investigação em 
educação matemática em Portugal. Caberá a todos nós, investigadores, 
formadores e professores, percorrê-los em conjunto. 

 
Manuel Vara Pires 

João Pedro da Ponte 
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Investigação em educação matemática e 
desenvolvimento curricular em Portugal: 1986-1996 
 

Jeremy Kilpatrick 
Universidade da Georgia 

 
 
Neste documento, uso a versão de trabalho de Fevereiro de 1998 do 

livro Investigação em Educação Matemática e Desenvolvimento Curricular, 
de João Pedro da Ponte, José Manuel Matos e Paulo Abrantes, como um 
estímulo para reflectir sobre as contribuições para a educação matemática 
apresentadas no livro, para comentar algumas das asserções que os autores 
propõem, e para criticar a visão do currículo e do seu desenvolvimento 
relativamente à investigação em educação matemática, cuja elaboração 
constitui o tema dominante do livro. Embora a minha atenção recaia sobre a 
investigação e as actividades de desenvolvimento portuguesas, relatadas na 
década de 1986 a 1996, o período abrangido pelo livro, tentei situar os meus 
comentários num pano de fundo internacional num período mais longo, com 
particular atenção aos desenvolvimentos semelhantes e aos contrastantes nos 
Estados Unidos da América. 
 

Contribuições da investigação 

Sintetizando um grande número de esforços individuais de 
investigação em tópicos muito diferentes, o livro proporciona um panorama 
impressionante de um corpo de trabalho impressionante. Encontramos relatos 
de estudos relativamente detalhados numa variedade de questões que foram 
exploradas por meio de diferentes abordagens. Não se trata de uma colecção 
de estudos em que todos se dirigem na mesma direcção, nem orientados 
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segundo o mesmo paradigma. Além disso, os investigadores, cujo trabalho é 
discutido, parecem ter sido geralmente cuidadosos no seu tratamento do tópico 
consignado e as suas investigações cuidadosamente construídas para 
produzirem resultados fidedignos. Os estudos descritos ecoam e edificam-se 
em muitos temas sobre os quais se encontram esforços semelhantes de 
investigação em outros países. O corpo de investigação relatado e discutido no 
livro é especialmente impressionante tendo em conta a observação de Howson 
(1991) de que o sistema escolar de Portugal é, em muitos aspectos, o menos 
desenvolvido dos países da CE (p. 181). Não sei se esta asserção era válida 
em 1991 ou, sendo-o, se ainda é válida hoje. Mas, seguramente, a mesma 
coisa não se pode dizer da investigação em educação matemática em Portugal 
na década passada. 

Apesar de repetidas vezes se afirmar no livro que a quantidade de 
investigação feita num tópico particular por investigadores portugueses é 
escassa, certas áreas, obviamente, receberam considerável atenção. Estas áreas 
incluem, entre outras, o ensino e a aprendizagem da resolução de problemas 
(particularmente no ensino secundário), o ensino das funções, o conhecimento 
geométrico, o uso de calculadoras, as competências dos alunos em 
Matemática, programas de formação de professores de Matemática, e as 
crenças e concepções dos professores. Vê-se nesta lista, tal como nos estudos 
sumariados no livro, a influência da comunidade internacional dos 
investigadores em educação matemática, e especialmente dos investigadores 
activos no International Group on the Psychology of Mathematics Education 
(PME). 

Entre os tópicos que virtualmente não recebem atenção nos estudos 
relatados está o discurso na aula de Matemática — o discurso entre o 
professor e os alunos e entre os próprios alunos. Embora tenha havido algum 
trabalho sobre a interacção na sala de aula em estudos sobre a aprendizagem 
da Matemática, parece que nenhum ou poucos investigadores portugueses em 
educação matemática tomaram o discurso, ele mesmo, como objecto de 
estudo. Outros tópicos largamente ausentes destas páginas referem-se à 
etnomatemática e à cognição situada. Contudo, como é reconhecido nas 
páginas 104-105, alguma investigação nesta área começa a ser desenvolvida. 
Quer todos os estudos numa dada área se apoiem directamente em questões do 
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currículo, quer não, muito do trabalho parece ter brotado de projectos recentes 
de desenvolvimento curricular. Em particular, os projectos Ensinar é 
Investigar, MAT789, e Métodos Quantitativos produziram muitos relatórios de 
investigação em ensino e aprendizagem. 

Embora os investigadores cujo trabalho é relatado no livro tivessem 
adoptado e adaptado uma multiplicidade de enquadramentos teóricos, parece 
terem dado pouca atenção ao desenvolvimento de teoria em geral. A teoria 
desempenha, em grande parte, um papel de apoio. As aproximações à 
investigação empírica são reminescentes dos métodos pragmáticos comuns 
nos Estados Unidos da América e no Reino Unido. Parece que estes dois 
países têm sido especialmente influentes na actual geração de investigadores 
portugueses. Outros países parecem ter tido muito pouca influência até agora 
na investigação em educação matemática em Portugal — e, para quem está de 
fora, a ausência mais surpreendente talvez seja a do Brasil. 

Que a maior parte da investigação toque tópicos do currículo é 
compreensível, em face do que parece ser um forte interesse entre os 
investigadores portugueses em educação matemática quanto a relacionar o seu 
trabalho com os resultados e as tendências que prevalecem em grupos como o 
PME. 

Não parece ser acidental que as questões mais fáceis de 
investigação para discutir internacionalmente tenham sido as 
que tratam de tópicos do currículo (e.g., funções, resolução de 
problemas, demonstração) cuja interpretação não está sujeita a 
grande questionamento. Mas os alunos aprendem conteúdos 
matemáticos específicos em condições práticas específicas, e 
estas são difíceis de generalizar. (Sierpinska e Kilpatrick, 1998, 
p. 547) 

A próxima agenda para os investigadores portugueses pode muito bem ser 
dedicada a essas condições específicas da prática que são distintivas da 
educação portuguesa e que requerem aproximações e teorias locais. À medida 
que a comunidade em Portugal for encontrando a sua própria voz, poderá 
facilmente tornar-se cada vez mais difícil para os colegas de outros países 
compreender, discutir e criticar certos aspectos da investigação portuguesa em 
educação matemática. 
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As asserções dos autores 

Algumas asserções sobre o currículo 

É um lugar-comum que currículo tem uma multiplicidade de 
significados e usos. O termo currículo é entendido e usado com significados 
muito diversos (p. 9). (As páginas aqui referenciadas e em todas as citações 
subsequentes são de Ponte, Matos e Abrantes, 1998). Esta multiplicidade pode 
tornar a interpretação, análise e comparação de relatórios de investigações 
bastante difíceis porque autores diferentes podem usar o termo de maneiras 
bastante diversas. Na secção final deste documento, apresento ainda outra 
visão do currículo e da mudança curricular que pode desafiar algumas das 
interpretações comuns. 

O livro faz uma observação muito interessante acerca do papel da 
Matemática quanto a ensinar os alunos a pensar: É um lugar-comum dizer que 
a Matemática ‘ensina a pensar’. Trata-se de uma ideia difícil de comprovar 
ou refutar empiricamente e que tem, certamente, a sua parte verdadeira e a 
sua parte falsa (p. 309). Seguramente um dos mais velhos truísmos que a 
psicologia apresentou acerca do ensino da Matemática, remontando a E. L. 
Thorndike nos primeiros anos do século, é que, como o latim, o seu estudo 
não confere benefícios especiais no que diz respeito ao desenvolvimento de 
aptidões mentais superiores como pensar e raciocinar. Gerações de 
professores ouviram este refrão nos seus cursos de psicologia educacional. No 
entanto, os professores de Matemática continuam a acreditar, apesar disso, que 
a Matemática ajudará os seus alunos a tornarem-se melhores pensadores. A 
parte falsa da asserção de que a Matemática ensina a pensar parece provir da 
evidência disponível da investigação, enquanto que a parte verdadeira parece 
provir da “sabedoria da prática”. Um desafio para os investigadores em 
educação matemática é examinar as origens e a natureza dessa sabedoria. 
Entretanto, a observação acima dá um sumário capsular sobre onde estamos 
nesta questão. 

As avaliações de novos programas curriculares produzem, quase 
inevitavelmente, resultados imprevistos e não pretendidos. Os autores de 
desenvolvimento curricular procedem com a convicção que os programas 
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resultarão como planeado, que os professores ensinarão como planeado e que 
os estudantes aprenderão como planeado. Mas a realidade raramente é tão 
linear. 

Este conjunto de estudos [de avaliação curricular nos anos 70] 
revela a existência de uma grande diferença entre as 
expectativas dos autores dos programas elaborados no âmbito 
da criação do ensino secundário unificado e os resultados 
obtidos por alunos dos 7º, 8º e 9º anos em testes que aqueles 
autores construíram. (p. 26) 

É sempre difícil saber se os instrumentos de avaliação construídos pelos 
autores do programa foram, simplesmente, insensíveis a diferenças que 
podiam ter sido detectadas com melhores instrumentos de avaliação, ou se a 
ausência de diferenças é um resultado válido. Os autores do programa podem 
ter algum consolo nas descobertas do Second International Mathematics Study 
(SIMS) da última década ou do recente Third International Mathematics and 
Science Study (TIMSS). Estes estudos também sugerem que o desempenho do 
aluno está muitas vezes abaixo das expectativas daqueles que conhecem os 
alunos e os currículos bastante bem. 

As descobertas desses estudos são muitas vezes usadas por políticos e 
pelos media para condenar práticas na educação matemática que eles 
consideram ter causado um baixo desempenho. É irónico, então, que o 
desempenho das crianças em países como os E.U.A. e Portugal, que não estão 
no topo das comparações internacionais, seja relativamente forte nas partes do 
teste que dizem respeito a cálculos e manipulação de símbolos, exactamente 
os tópicos vistos pelos críticos como tendo sido recentemente negligenciados 
pelos professores e desvalorizados pelos novos currículos: 

Os resultados obtidos pelos alunos portugueses em estudos 
internacionais sugerem que tem existido uma ênfase exagerada 
nos aspectos de cálculo aritmético nos primeiros anos, que se 
transforma numa valorização quase exclusiva do cálculo 
algébrico no 3º ciclo. (p. 162) 

Podemos não estar contentes com estes resultados, pelo que eles dizem do 
currículo implementado nas salas de aula através do país, mas pelo menos não 
sustentam argumentos fáceis que se ouvem apoiando o “back to the basics”. 
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Formas alternativas de avaliação são muito discutidas pelos 
educadores matemáticos e são crescentemente usadas na sua investigação. 
Muitos professores, ou nunca tentaram tais formas de avaliação, ou tentaram e 
desistiram delas considerando-as impraticáveis. Apesar dos esforços enérgicos 
para ir além da informação disponibilizada pelos testes e exames tradicionais, 
os investigadores continuam a verificar que estas formas de avaliação 
persistem nas salas de aula: Os currículos em vigor apontam para o uso de 
formas alternativas de avaliação, mas o facto é que os testes e exames 
continuam a ser o único indicador das aprendizagens (p. 311). Um tema para 
futura investigação é o modo como os professores encaram formas alternativas 
de avaliação, que experiências tiveram com elas e porque continuam a usá-las 
ou porque as puseram de lado. 

 

Algumas asserções sobre a aprendizagem 

Parte da controvérsia provocada pelas posições mais radicais do 
construtivismo, pelo menos nos E.U.A., diz respeito à extensão em que os 
professores de Matemática devem guiar os alunos para os procedimentos 
habituais em vez de os encorajarem a inventar os seus próprios procedimentos. 
Muitos professores defendem a ideia que, quando os alunos iniciam, pela 
primeira vez, as operações aritméticas e algébricas, é valioso deixá-los 
explorar possibilidades e inventar os seus próprios algoritmos. A controvérsia 
surge quando os teóricos propõem que os professores continuem 
indefinidamente a evitar qualquer imposição de “matemática adulta” na 
expressão criativa das crianças. 

A dificuldade é que a sociedade tem interesse em que as escolas 
eduquem os alunos segundo formas e procedimentos geralmente aceites, de 
modo que os alunos possam compreender-se mutuamente e compreender 
aquilo que os adultos estão a fazer em sociedade. Os procedimentos 
convencionais podem ser difíceis de dominar, mas eles representam 
construções sociais que são relativamente eficientes e que permitem a 
comunicação e a compreensão mútua. Evidentemente, as convenções são 
arbitrárias; contudo, são também elas que tornam possível a interacção social. 
É animador, então, ler o seguinte no livro em questão: Uma forte tolerância 
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poderá ser recomendável, mas é preciso investigar quais devem ser os seus 
limites e quando e como deve intervir a preocupação de enquadrar os alunos 
nas convenções e nas especificidades do conhecimento matemático 
socialmente aceite (p. 317). 

Existe um corpo crescente de investigação portuguesa sobre as 
investigações dos alunos em Matemática. No entanto, o tópico relativo às 
reacções dos alunos a investigações na área da modelação matemática não 
parece ter sido explorado. Um assunto importante, suscitado no livro em 
conexão com a folha de cálculo, mas claramente aplicável a múltiplos usos no 
âmbito da tecnologia da informação, é se os alunos reorganizam o seu 
pensamento quando usam tecnologia para explorar ideias matemáticas: Fica 
assim de pé a possibilidade de ter havido uma certa reorganização do seu 
modo de pensar neste tipo de questões [usando a folha de cálculo] (p. 172). 
No primeiro ano de um curso de Matemática na Universidade da Georgia, a 
cada aluno foram fornecidos dados respeitantes a um censo de uma cidade 
específica dos E.U.A., e foram-lhes colocadas várias questões que requeriam 
adaptar uma função matemática aos dados. Uma aluna usou software 
computacional e determinou que uma função exponencial específica era a sua 
melhor adaptação para o caso da cidade de Sacramento, Califórnia (Searcy, 
1997). Quando lhe foram postas questões sobre a sua interpretação do gráfico, 
tornou-se claro que ela considerava que os dados do censo estavam errados e 
que a curva era uma representação verdadeira da realidade. Para ela, a curva 
dava uma descrição precisa do número de pessoas em Sacramento em 
qualquer tempo específico. Aparentemente, ela interpretou as ordenadas não 
inteiras dos pontos da curva como representando uma espécie de média das 
pessoas que entravam e saíam da cidade num dado dia. Neste caso, os dados 
não eram a realidade e o modelo matemático não era meramente um modelo; 
em vez disso, a curva era a realidade proporcionando ao utilizador acesso 
directo a informação que de outro modo teria que ser estimada através de 
censos difíceis e dispendiosos. Os processos implicados no uso de 
calculadoras e computadores para modelar fenómenos reais suscitam muitas 
questões de investigação sobre a forma como os alunos desenvolvem estes 
processos e como interpretam os resultados. 
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O livro sugere três caminhos que se podem tomar para usar o 
desenvolvimento curricular para melhorar a aprendizagem; o terceiro caminho 
tem um interesse especial: 

Os trabalhos realizados sugerem algumas vias para um 
desenvolvimento curricular visando melhorar a qualidade das 
aprendizagens... Uma última via deverá apontar para a 
valorização dos aspectos informais (não abstractos) da 
Matemática, em especial dos níveis mais avançados, bem como 
a valorização dos aspectos complexos (não rotineiros) 
principalmente dos níveis mais elementares. Esta afirmação, só 
aparentemente é paradoxal. (pp. 204-205) 

A ideia aparentemente paradoxal de dar ênfase especial aos níveis avançados 
dos aspectos informais e menos abstractos da Matemática, juntamente com 
níveis elementares dos aspectos complexos e não rotineiros da Matemática, é 
consideravelmente sedutora como desafio para os autores de currículo. Não 
são estes os níveis que têm sido tipicamente enfatizados. O currículo 
resultante pode ser não apenas inovador mas também revelador de como a 
aprendizagem se processa no âmbito destes aspectos contrastantes da 
Matemática. 

 

Algumas asserções sobre o professor 

No livro, duas asserções sobre professores seguem-se uma à outra — 
uma no fim de um parágrafo, a outra no início do seguinte: 

[As] experiências são condicionadas pelas representações 
sociais dominantes acerca da natureza deste assunto 
[Matemática], que apresentam esta ciência como extremamente 
difícil e reservada a um número restrito de eleitos. 

A investigação realizada mostra que o conhecimento 
matemático dos futuros professores é em muitos aspectos 
inadequado. (p. 227) 

Esta justaposição é poderosa. Por um lado, os professores de Matemática (e 
não apenas em Portugal) vêem a sua disciplina como misteriosa e difícil, cuja 
implicação é que eles a dominaram mas que você não o conseguirá fazer; por 
outro lado, eles próprios não são mestres do assunto que fingem saber e 
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considerar tão difícil para outros. Os sumo-sacerdotes não estão, eles mesmos, 
seguros, o que pode contribuir para muita resistência que encontramos entre os 
professores de Matemática a propostas de mudança do seu ensino segundo 
vias mais arrojadas. Como é que eles se podem sentir confortáveis auxiliando 
os alunos a explorar um assunto quando eles próprios se sentem inseguros 
acerca dele? É animador saber que, pelo menos em Portugal, as qualificações 
respeitantes ao conhecimento matemático estão a melhorar: O peso crescente 
dos professores com habilitação profissional para ensinar Matemática nos 
diversos níveis de ensino é um factor muito positivo (p. 320). 

Parece que os professores de Matemática em Portugal são 
conservadores e confinados a práticas tradicionais: Não é de admirar ... que as 
práticas de muitos professores se afastem consideravelmente da linha 
metodológica e das recomendações para a avaliação constantes dos 
documentos oficiais (p. 321). Neste respeito, contudo, não são muito 
diferentes dos professores em qualquer parte. Ensinar é uma profissão 
conservadora. Estes profissionais são produtos bem sucedidos da escola tal 
como ela era; porque quereriam eles mudar as coisas? Além disso, as forças 
mobilizadas contra a mudança são tremendas, e as recompensas são, 
frequentemente, reduzidas ou nenhumas. Os documentos oficiais nunca 
produzem mudança no ensino. Quanto muito, proporcionam uma visão de 
como o ensino pode ser diferente, que pode ser usada para conduzir os 
esforços de mudança daqueles que trabalham com professores, e pelos 
próprios professores. 

Num estudo sobre professores que desenvolveram um curso inovador 
sobre Funções numa escola secundária especial de Matemática e Ciência na 
Carolina do Norte (Kilpatrick, Hancock, Mewborn e Stallings, 1996), eu e os 
meus colegas achámos que a mudança da prática de alguém como professor de 
Matemática, juntamente com a mudança do curso que era ensinado, parecia 
exigir um alto nível de colaboração. Uma professora que deixou a escola para 
ensinar numa escola semelhante num outro estado, disse-nos que os seus 
colegas na nova escola não pareciam estar interessados em trabalhar em 
conjunto. Nas suas palavras: Eu sou uma ilha (Kilpatrick et al., p. 228). Em 
consequência disso, a mesma pessoa que tinha sido um membro dinâmico de 
uma equipa numa escola foi incapaz de provocar mudança trabalhando 
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sozinha noutra. Em Portugal, aparentemente existe pouca tradição de trabalho 
cooperativo por parte dos professores: Sabe-se que existe nas nossas escolas 
pouca tradição de planeamento conjunto, de troca de experiências regulares, 
de realização de projectos por equipas interdisciplinares (p. 323). O mesmo é 
verdade nos E.U.A. Mas o nosso estudo sugere que o isolamento dos 
professores pode ser vencido e quando lhes dão permissão, encorajamento e o 
apoio necessários para trabalharem conjuntamente em tarefas que eles 
consideram profissionalmente recompensadoras, o seu ensino pode mudar e 
certamente mudará. Torna-se necessário ... estudar os melhores mecanismos 
de incentivo, harmonização e coordenação, no quadro de processos de 
inovação amplamente descentralizados (p. 266). A minha leitura dos estudos 
de inovação diz-me que começamos a aprender algumas coisas sobre o que é 
que dá origem à mudança curricular e à mudança no ensino. Certamente, a 
noção de uma abordagem descentralizada faz sentido. 

 

A relação entre currículo e investigação 

O nosso país é marcado por uma tradição de grande rigidez 
curricular (p. 310). A rigidez curricular parece ser uma tradição em todo o 
lado, mesmo nos países que decretam novos currículos nacionais a intervalos 
regulares. Também é tradicional encontrarem-se críticas a propostas novas: Os 
currículos presentemente em vigor, aprovados em 1991 ... têm sido criticados 
por sofrerem de diversas ambiguidades e de eclectismo (pp. 307-308). 
Introduzir os professores no processo de mudança curricular pode ter efeitos 
benéficos: Um novo papel dos professores, como actores do processo de 
construção do currículo, poderá proporcionar uma mais efectiva aplicação 
do currículo actualmente em vigor mas poderá desencadear igualmente um 
processo de novas mudanças curriculares de grande alcance (p. 326). Mas 
não deveríamos ser demasiado optimistas quanto aos resultados. Uma das 
características notáveis do livro em causa é a sua forte confiança no poder da 
investigação para mudar o currículo. Nesta secção final, quero desafiar essa 
confiança. 
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Começo com um dito famoso na vida política americana: “Toda a 
política é local. Não esquecer isso.” Este dito é geralmente atribuído a Tip 
O’Neill que foi, durante muitos anos, porta-voz da Câmara dos Representantes 
dos E.U.A. Na verdade, contudo, O’Neill atribuía o dito ao seu pai, que lho 
teria dirigido quando O’Neill perdeu a sua primeira eleição para a câmara da 
cidade de Cambridge, Massachusetts. Ele pretendia relembrar ao seu filho que 
a política requer que a pessoa comece com aqueles que votam nela — a 
pessoa necessita de pedir o seu voto e de lhes dar uma razão para votarem 
nela, dizendo o que fará se for eleita (O’Neill, 1994). Eu adoptei este dito à 
questão do currículo. Eu digo: “Toda a mudança curricular é local, e pessoal.” 

Podemos ver o currículo da Matemática escolar de diversos ângulos, 
tanto como um conjunto de experiências projectado para promover a 
aprendizagem da Matemática, como o percurso que os alunos seguem. No 
estabelecimento do currículo, uma abordagem possível é adoptar os três níveis 
de currículo familiares usados no Second International Mathematics Study 
(SIMS): 

• Enunciado — o ponto de vista do administrador 

• Implementado — o ponto de vista do professor 

• Adquirido — o ponto de vista do aluno 

Este modo de decompor o currículo de acordo com a perspectiva dos 
participantes tem algum valor analítico. Em particular, parece ser útil para um 
estudo como o SIMS que se baseia em questionários e testes. 

Esta abordagem, contudo, assenta numa suposição questionável. 
Assume que o poder curricular flui directamente do administrador para o 
professor e deste para o aluno. Deste modo, estreita-se a visão do processo 
educativo: De quem são as intenções representadas no currículo enunciado? E 
que dizer das intenções dos professores? E das intenções dos alunos? Existe 
apenas um currículo desejado? Esta abordagem projecta o professor como um 
empregado obediente a quem é dado um currículo para implementar e que não 
desempenha qualquer papel na co-construção do currículo com os alunos. Ela 
propõe uma visão de cima para baixo do currículo e, consequentemente, da 
mudança. Eu defendo que o currículo enunciado não é um currículo ele 
mesmo; pelo contrário, é um esquema de um currículo a realizar. A palavra 
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curriculum vem da palavra latina para curso ou carreira. Refere-se a 
experiência efectiva; não se trata de intenções, mas da realidade. Para usar 
uma analogia: O currículo enunciado está para o currículo real assim como o 
plano do arquitecto está para o edifício. 

Na visão do currículo de John Dewey (1900/1956), o encontro entre a 
criança e o currículo resulta na reconstrução da experiência. O currículo não 
se encontra em livros, relatórios, ou folhetos; ele emana da sala de aula. A 
educação é um complexo de sistemas encaixados uns nos outros, começando, 
do lado de fora, com o sistema nacional de educação e acabando no sistema da 
sala de aula, encaixado em todos os outros. Da sala de aula ao resto do país, 
cada sistema tem unidades estruturais alinhadas com unidades políticas, ao 
nível local e nacional. A Matemática a ser ensinada e aprendida é estabelecida 
no seio da sala de aula, embora cada sistema que englobe a sala de aula tenha 
uma visão do que essa Matemática devia ser. Neste sentido, podemos ver o 
currículo como uma hierarquia — decisões no topo penetram nas salas de 
aula. Mas, mais precisamente, estes sistemas educacionais estão engrenados e 
interpenetram-se. O vector do esforço de mudança pode começar com 
qualquer um deles e prossegue com qualquer outro. A analogia que eu prefiro, 
e que se ajusta bem a um país com tradições de navegação como Portugal, é 
que o currículo é como o oceano. À superfície, onde a nação fala sobre o seu 
currículo de Matemática, a mudança pode parecer óbvia. Mas no fundo do 
oceano, onde o currículo vive, a vida é diferente. Os movimentos em cima 
podem afectar, ou não, o que acontece ali.  

Os sistemas curriculares têm o que Ian Westbury (1980) chama uma 
estrutura profunda que requer 

o reconhecimento de que muitos dos elementos da estrutura 
superficial desses sistemas (por exemplo, programas, 
orientações, certos tipos de exame, ...) podem ter, em casos 
particulares, uma problemática que influencia a relação entre o 
currículo tal como se encontra e as tentativas para modificar 
ou alterar esse currículo. (pp. 15-16) 

Consequentemente, a estabilidade do currículo é algo que se espera. A matriz 
da escolarização na sociedade restringe e limita toda a cultura da escola, e o 
currículo em particular. Uma famosa sátira americana sobre a educação 
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progressiva, intitulada The Saber-Tooth Curriculum (Peddiwell, 1939), fala 
sobre como as escolas pré-históricas continuaram a ensinar a caçar tigres 
dentes-de-sabre, muito depois do fim da era glaciar e da extinção dos tigres 
dentes-de-sabre. As escolas persistiam em “preservar as verdades eternas” 
muito depois de todos se terem esquecido daquilo a que elas diziam respeito. 

Não devemos supor que um forte controlo centralizado do currículo 
permitirá a mudança curricular de cima para baixo. Apesar dos clamores em 
contrário, os sistemas escolares são muito parecidos: 

Os sistemas centralizados não são assim tão centralizados e os 
sistemas descentralizados não são assim tão descentralizados, 
como se admite comummente. Como um inspector escolar 
francês uma vez observou: “Em França, espera-se que todos os 
professores façam o mesmo mas ninguém o faz, e em Inglaterra, 
onde se espera que cada um siga o seu próprio caminho, 
ninguém o segue”. (Howson, Keitel e Kilpatrick, 1981, p. 58) 

Por conseguinte, embora a superfície do oceano curricular possa 
parecer ter sido varrida por um Tsunami, nas profundezas a vida curricular 
continua imperturbável. Por exemplo, pode-se argumentar que qualquer das 
três ondas de reforma curricular da Matemática escolar, neste século, nos 
E.U.A. — “matemática unificada”, “nova matemática” e as “normas” — 
deixaram o currículo sem reforma. Mudado, talvez, mas não reformado. E as 
mudanças que estes esforços reformistas trouxeram não foram as mudanças 
que os reformadores desejavam. A forte retórica da reforma foi realmente uma 
máscara para a desunião, contradição, má interpretação e indiferença. Numa 
estimativa razoável é admissível que, nos esforços reformistas nos E.U.A., 
menos de 10% dos professores de Matemática têm estado profissionalmente 
envolvidos nas mudanças curriculares. Novamente, Ian Westbury (1980) 
observou o fenómeno: 

Mesmo quando comparativamente grandes números de pessoas 
participam em ... redes orientadas para a mudança, haverá 
sempre um número maior de pessoas que não participam. As 
forças para a estabilidade no seio de um sistema escolar 
tornam isto inevitável. (p. 32, itálico no original) 
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Westbury argumenta que a mudança exige o que ele chama “programas 
coerentes de coacção.” E pareceria que, na maioria dos países, a coacção mais 
forte viria através de mudanças nos exames terminais. Nas palavras de 
Burkhardt, Fraser e Ridgway (1990), O que se testa é o que se obtém. Este 
slogan é demasiado simplista, mas as avaliações moldam o que se ensina. 

Proponho que consideremos um modelo alternativo de mudança. 
Podemos pensar nas mudanças curriculares como uma viagem que continua 
sem um destino claro. Os professores não estão no mesmo sítio e podem nem 
tomar o mesmo caminho que nós. Eles podem ver-se a si mesmos como 
mudados radicalmente mesmo quando um observador na sua turma veja pouco 
que se afigure muito diferente. Temos que reconhecer que qualquer mudança 
no currículo, e nas práticas de ensino, requer coragem. O que deveríamos 
procurar não são convertidos mas uma comunidade. Isso foi o que os 
professores na Carolina do Norte tentaram (Kilpatrick et al., 1996). Eles 
estavam a seguir um modelo de mudança não coercivo — um modelo que eu 
recomendo porque vê a mudança curricular por aquilo que ela é: um esforço 
tanto pessoal como social. 

Depois das eleições nos E.U.A. em 1994 terem mostrado que os 
candidatos poderiam ser eleitos trabalhando preferencialmente na cena 
nacional e não localmente, alguns comentadores afirmaram que a máxima de 
O’Neill já não era válida:  A política não é local, diziam eles. É razoável 
admitir que qualquer mudança curricular não seja local? Apesar de tudo, nós 
temos agora novos meios de comunicação e acesso muito mais fácil à 
informação. Talvez as novas tecnologias possam alterar o que pensamos 
acerca da mudança curricular. Não me parece, contudo. Mudar exige muito 
mais que informação. 

Uma queixa comum que se ouve do público americano é a seguinte: 
“Podemos pôr um homem na Lua; por que não conseguimos resolver os 
problemas educativos?” A implicação é que, simplesmente, falta-nos o 
conhecimento técnico que é necessário para resolver esses problemas. Ouvi 
ecos deste tipo de pensamento no livro sob discussão, especialmente na 
passagem seguinte: 

 



Investigação em educação matemática e desenvolvimento curricular em Portugal 

23 

A razão principal do divórcio entre investigação e 
desenvolvimento curricular reside certamente no facto da 
pesquisa em educação matemática em Portugal ser uma 
actividade relativamente recente. (p. 5) 

A asserção parece insinuar que a investigação tomará conta do problema do 
desenvolvimento curricular, se lhe derem mais tempo. Não concordo. Pouco 
depois da primeira aterragem na Lua, Irving Kristol (1973) salientou o 
seguinte: Colocar um homem na Lua não é senão um problema tecnológico, ao 
passo que melhorar a educação é tudo menos um problema tecnológico. A 
mudança social envolve mudar pessoas, e não se pode actualizar pessoas como 
se elas fossem um software. O desenvolvimento curricular não é uma questão 
técnica. 

O que é necessário não é simplesmente mais tempo e mais 
investigação. Em vez disso, os investigadores em educação matemática 
deviam convidar professores e investigadores da política para se juntar no 
diálogo acerca da investigação sobre o desenvolvimento curricular. Todos os 
participantes necessitam de reconhecer que a mudança curricular é uma 
viagem pessoal para os professores de Matemática. Por conseguinte, os 
esforços de desenvolvimento curricular têm que tomar os professores no ponto 
em que estão e convidá-los a juntarem-se ao processo de reflexão e 
encorajamento mútuo. Mas, então, também necessitamos de compreender 
quando os professores não se juntam ao processo e, em vez disso, decidem 
tomar o seu próprio caminho. Em qualquer dos casos, nós como 
investigadores temos que estudar o processo da mudança curricular em 
Matemática tanto do ponto de vista do professor como daquele que faz 
política, reconhecendo que em última instância uma boa parte do currículo — 
e da mudança curricular — encontra-se para além do domínio da investigação. 

 
 

Notas 

Este documento baseia-se na sessão plenária apresentada no VII Encontro de 
Investigação em Educação Matemática, Mirandela, Portugal, 19-21 de Abril 
de 1998. Estou grato à Comissão Organizadora pelo convite como orador e 
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pelas óptimas acomodações que me proporcionaram, a Eduardo Veloso pela 
assistência na conversão da minha apresentação em PowerPoint, de modo a 
funcionar, e por me ter cedido o seu Powerbook, e muito especialmente a João 
Pedro da Ponte, o meu anfitrião, colega e bom amigo, pela sua enorme 
gentileza, calorosa hospitalidade e companhia estimulante. 
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A discussão realizada no grupo temático Investigação sobre o 

currículo foi alimentada por duas intervenções de fundo de Luísa Alonso e 
Teresa Assude, e por uma comunicação de Filomena Cardoso. Esta síntese 
procura dar conta dos principais aspectos das apresentações e da discussão. 

A intervenção de Luísa Alonso centrou-se na perspectiva do currículo 
como conteúdo da profissão docente, assumindo a inovação como a melhoria 
das condições de trabalho em que esse currículo se processa. Identificou 
alguns problemas-chave ligados à concepção actual de currículo enunciado ou 
oficial: 

(i) falta de um projecto claro e global de educação; 
(ii) divisão da cultura em partes, sendo o currículo visto como uma 

tijoleira de cultura; 
(iii) concepção da aprendizagem e da avaliação como acumulação e 

somatório de conteúdos; 
(iv) prioridade aos conteúdos conceituais e factuais, em detrimento dos 

procedimentais e atitudinais; 
(v) separação entre as aprendizagens do quotidiano e as aprendizagens 

escolares; 
(vi) o currículo como algo prescritivo e uniforme conducente a práticas 

uniformizadoras e homogeneizadoras. 
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Referindo investigações realizadas no âmbito de projectos de 
desenvolvimento curricular a que tem estado ligada, esta professora realçou a 
necessidade da investigação trabalhar ao nível do desenvolvimento curricular 
micro, investindo no estudo de inovações locais, de pequenos processos 
situados que vão dando experiência e fundamento para o desenvolvimento 
curricular.  

Teresa Assude evidenciou as perspectivas que considera para os 
grandes objectivos curriculares da disciplina de Matemática: 

(i) outra relação com a Matemática; 
(ii) relação com a investigação matemática; 
(iii) espaços e funções da Matemática na sociedade e na cultura; 
(iv) conteúdos matemáticos. 

Esta professora registou e confrontou dois níveis de análise 
curricular, cada um deles com duas perspectivas: oficial, implementado e 
adquirido versus oficial e real; global, local e individual versus macro e micro. 
Para ela, o professor sempre foi um criador de currículo a nível micro, não 
tendo legitimidade na escola para criar um currículo macro. No entanto, a 
nível macro o professor pode intervir, participando em encontros e em 
projectos, contribuindo para a mudança. São as mudanças micro que vão 
originar as mudanças macro e, assim, é criada uma distância suportável entre 
os dois currículos. 

Filomena Cardoso centrou a sua comunicação na discussão dos 
desempenhos dos alunos do 4º ano de escolaridade, a partir da observação de 
tarefas práticas de Matemática do tipo laboratorial, no âmbito do projecto 
TIMSS, com especial atenção à análise dos erros dos alunos. O TIMSS 
pretendeu investigar o currículo pretendido (ou enunciado), implementado e 
adquirido, em Matemática. 

O texto Currículo e Desenvolvimento Curricular em Matemática, 
correspondente ao capítulo 2 do trabalho de síntese, foi considerado como 
pano de fundo na discussão. Discussão esta que não foi polémica, tendo sido 
centrada, principalmente, no esclarecimento de ideias e no levantamento de 
algumas necessidades. As perspectivas de investigação sobre currículo 
apresentadas, tanto pelas oradoras como pelo texto, bem como as intervenções 
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de outros participantes, foram convergentes e permite-nos registar algumas 
conclusões. 

 
Ponto 1. A investigação sobre o currículo realizada em Portugal sugere que o 
desenvolvimento curricular não deve ser considerado isoladamente, mas sim 
articulado com o desenvolvimento profissional dos professores e o 
desenvolvimento organizacional das escolas. O que tem como consequência 
que a investigação sobre o currículo deve considerar estas relações, não as 
estudando isoladamente.  

Sente-se que a investigação sobre o currículo precisa de dar maior 
visibilidade ao currículo micro. Há experiências de inovação e projectos que 
produzem desenvolvimento curricular e dos quais pouco ou nada se sabe. 
Quanto mais se conhecer ao nível micro, melhor será o nível macro. Uma das 
consequências poderá ser conseguirmos caminhar para um currículo oficial 
mais aberto e menos prescritivo. 

 
Ponto 2. A investigação sobre o currículo realizada em Portugal, embora já 
em número considerável, assenta mais em estudos de natureza local ou 
individual, isto é, micro. Destes, não é legítimo fazer generalizações para um 
currículo macro. 

Porém, sabemos que pequenos processos situados vão dando 
experiência e fundamento para se ir alargando lentamente o currículo, mas 
com passos seguros e sólidos. Por isso, torna-se necessária a realização de 
mais estudos sobre desenvolvimento curricular micro, dando mais atenção às 
situações que permitem um certo tipo de sucesso. A investigação pode 
caminhar no sentido de produzir ideias clarificadoras, não no sentido de se 
obterem ideias prescritivas. 

 
Ponto 3. Na lógica dos dois pontos anteriores, o reconhecimento do professor 
como criador de currículo e de materiais curriculares vai sendo ampliado. 

É importante clarificar como é que os manuais escolares são 
utilizados pelos professores inovadores e também em projectos de inovação. 
Como fruto da evolução das tecnologias multimedia é natural que o conceito 
de manual escolar venha também a evoluir. Parece pois necessário saber mais 
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sobre os modos como os materiais de diversos tipos — manuais, materiais 
manipuláveis e novas tecnologias — podem ser utilizados tanto pelos 
professores como pelos alunos. Este conhecimento trará certamente 
contributos úteis para a elaboração de novos materiais consonantes com a 
mudança curricular. 

 
Ponto 4. Deve haver determinadas precauções na construção dos instrumentos 
de avaliação do currículo adquirido. 

Estas precauções devem considerar os instrumentos que os 
professores utilizam na avaliação, a nível local, e a sua articulação com 
instrumentos utilizáveis a nível nacional ou em grande escala. Os exames para 
avaliação dos alunos, a avaliação aferida e estudos internacionais devem ser 
feitos com o devido cuidado para que não se criem falsas ideias e não sejam 
estas provas e os seus resultados a determinar o currículo implementado. 
 
Ponto 5. Há novas necessidades sociais para a resolução das quais a 
investigação em educação matemática em Portugal ainda não deu contributos 
significativos. 

Por um lado, temos a escolaridade básica obrigatória, igual para 
todos, com a integração de alunos com necessidades educativas especiais; os 
currículos alternativos; a multiculturalidade nas escolas. Por outro lado, temos 
as necessidades de prosseguimento de estudos e de ensino profissionalizante 
que exigem a diversificação dos currículos de Matemática no ensino 
secundário. A investigação não tem dado respostas que ajudem avançar a nível 
macro. Abrem-se, assim, vários caminhos à investigação. 
 
Ponto 6. Não há investigação sobre desenvolvimento curricular no ensino 
superior. 

Esta investigação surge como necessária por duas razões. Uma delas 
é a da continuidade, isto é, faz todo o sentido conhecer as implicações no 
ensino superior da mudança curricular no ensino não superior. Outra razão 
decorre da multiplicidade e diversidade de currículos no ensino superior que 
fazem deles um campo riquíssimo para a investigação e, consequentemente, 
para o conhecimento. Em particular, no que respeita aos currículos de 
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Matemática dos cursos de formação de professores, torna-se urgente produzir 
investigação clarificadora sobre o currículo matemático, o currículo didáctico 
e as suas interligações. 

 
Em conclusão, a investigação sobre o currículo é uma área viva e em 

que há muito a investir. Por um lado, a tradição da cultura curricular oficial é 
muito forte e é preciso encontrar maneiras de a romper, pois somos obrigados 
a lidar com a mudança mesmo que não queiramos. Por outro lado, não são 
conhecidos os efeitos da mudança curricular oficial no currículo real e sabe-se 
pouco dos efeitos que as necessidades sociais e locais, as condições de 
trabalho e de desenvolvimento profissional têm nesse currículo. 
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Elementos de reflexão sobre 
a análise e o desenvolvimento curricular 

 
Teresa Assude 

Equipe DIDIREM (Paris 7) e IUFM de Versailles 
 
 

Questões iniciais 

Quais são as questões às quais a noção de currículo permite 
responder? Antes de apresentar algumas dessas questões, vou citar um 
matemático que se interessou pelos problemas do ensino e da aprendizagem 
da Matemática:  

A modernização do ensino da Matemática terá de ser feita não 
só quanto a programas, mas também quanto a métodos de 
ensino. O professor deve abandonar, tanto quanto possível, o 
método expositivo tradicional, em que o papel dos alunos é 
quase cem por cento passivo, e procurar pelo contrário, seguir 
o método activo, estabelecendo diálogo com os alunos e 
estimulando a imaginação destes, de modo a conduzi-los, 
sempre que possível, à redescoberta. (...) A Matemática não se 
reduz a uma ciência isolada platonicamente de tudo o resto. É 
também instrumento ao serviço do homem nos mais variados 
ramos da ciência e da técnica. (...) Na aprendizagem da 
Matemática não basta ter intuição, compreender, definir, 
raciocinar. É também indispensável adquirir certos 
automatismos psicológicos. Isto vale, especialmente, no que se 
refere a técnicas de cálculo. Tais técnicas são mais 
perfeitamente assimiladas quando o aluno conhece bem os 
fundamentos teóricos das mesmas. Mas esse conhecimento não 
basta: o professor deve insistir para que os alunos se treinem 
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bastante em exercícios equilibrados, que requeiram a aplicação 
das referidas técnicas. 

Sebastião e Silva, que escreveu estas palavras nos anos sessenta para 
promover a reforma das matemáticas modernas, põe claramente em evidência 
os problemas curriculares fundamentais: porquê estudar Matemática? O que 
estudar? Como estudar? As respostas a estas questões não são as mesmas 
segundo os momentos históricos e sociais e o que nos interessa é pôr o 
problema actualmente pois um currículo reflecte os valores e as concepções 
dominantes num dado momento da sociedade. 

 

Currículo: plano de estudos 

Um currículo pode ser definido como um plano de estudos ou como 
um curso de estudos. Consideremos que um curso de estudos permite definir 
um conjunto de disciplinas ou de matérias enquanto que o plano de estudos é 
mais restritivo, por exemplo, a uma dada disciplina num certo ano. O que me 
interessa aqui é que a noção de “estudo da Matemática” seja uma noção 
principal na elaboração dum currículo, situando-me assim no quadro duma 
abordagem antropológica dos fenómenos de ensino e de aprendizagem 
(Chevallard, 1996). Nesta perspectiva, posso dizer que um currículo de 
Matemática pode ser relativo a um curso de estudos, no sentido em que se diz 
“curso de Matemática”, ou pode ser relativo a um plano de estudos, definindo 
o que é que um aluno do ensino secundário, numa dada secção, deve estudar 
em Matemática. Assim, um currículo pode ser definido como um conjunto de 
orientações sobre o ensino de um dado ciclo de estudos ou de uma dada 
disciplina, acompanhado de indicações para a sua implementação prática, ou 
seja, um conjunto de objectivos, conteúdos, metodologias e materiais, 
avaliação (Abrantes, Matos e Ponte, 1998). Vejamos como a noção de 
currículo permite responder às nossas questões iniciais. 
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Porquê estudar Matemática? 

Dado que a Matemática é uma disciplina que tem uma imagem social 
negativa e é considerada como uma disciplina difícil, podemos perguntar-nos: 
porquê é que se continua a ensinar e a estudar Matemática? Quais são as 
funções sociais e culturais do ensino da Matemática? O ensino da Matemática 
é governado por uma dimensão política e corresponde a necessidades sociais 
que nem sempre são visíveis. A Matemática está cristalizada em muitas 
actividades sociais e em muitas tecnologias e técnicas utilizadas actualmente e 
a sua presença só é visível pela unreasonable effectiveness of mathematics 
como dizia o físico Eugène Wigner. A eficácia da Matemática nos mais 
variados domínios da ciência e da tecnologia faz dela uma disciplina 
“inevitável” mesmo se a sua presença no sistema educativo não é um dado 
adquirido mas uma negociação social: a quantos ataques não é sujeita esta 
disciplina por parte dos meios de comunicação? 

É através do ensino da Matemática que se deve transmitir uma outra 
imagem onde esta disciplina não sirva para efeitos de selecção dos alunos e 
esteja fechada na escola. A Matemática deve ser ensinada como uma ciência 
viva, aberta sobre vários campos sociais, na sua generalidade e permanência, e 
na sua relação com a história de maneira que, através do estudo desta 
disciplina, se formem cidadãos instruídos e capazes de se adaptar às evoluções 
da sociedade, cidadãos que se sintam actores da sua própria história, assim 
como da “história colectiva”. 

Há, no entanto, um certo número de paradoxos com os quais o ensino 
tem que se confrontar e para o quais o currículo fornece uma resposta, 
resposta que está sempre sujeita a modificações. Segundo J. Kahane (1995), o 
ensino confronta-se com os seguintes paradoxos: (i) socialmente tudo deve ser 
ensinado, mas um indivíduo não pode aprender tudo; (ii) a ordem da 
descoberta (ou da invenção) não é a mesma que a ordem do ensino (ou da 
transmissão ou da exposição); (iii) a conciliação entre a imaginação e o rigor, 
entre a contextualização e a descontextualização; e (iv) para aprender tem que 
se desaprender. 

Estes paradoxos mostram que a construção dum currículo é uma 
escolha entre várias componentes e que as decisões políticas emergem das 
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negociações entre os diferentes actores sociais e dos equilíbrios encontrados a 
um dado momento, equilíbrios que são repensados e retomados 
continuamente. 

 

O que estudar? 

A resposta evidente, vai estudar-se Matemática, não permite ver as 
duas componentes essenciais desse estudo: por um lado, vai estudar-se um 
certo número de saberes matemáticos integrados em certas práticas; por outro 
lado, essas práticas constituem um outro aspecto essencial desse estudo. Por 
exemplo, estudar um problema sobre o calendário permite ao aluno aprender 
certas noções como as congruências e aprender um certo estilo de trabalho 
matemático (resolução de problemas).  

Quais são os conteúdos actuais ou futuros para o ensino da 
Matemática? Vários matemáticos referem, para além de conteúdos como a 
aritmética, a álgebra, a geometria e a análise, as estatísticas e probabilidades e 
as matemáticas ligadas ao computador e à calculadora. Um dos problemas 
actuais do ensino, e da educação em geral, é o do significado social e do 
sentido pessoal do trabalho proposto aos alunos relativamente aos saberes. 
Parece-me que este problema se põe duma maneira urgente no ensino da 
Matemática: qual é o significado ou as “razões de ser” dum dado objecto de 
saber? A história e a epistemologia da Matemática podem e devem ajudar os 
professores a clarificar essas razões de ser para que as situações propostas aos 
alunos lhes permitam, pelo menos, que se coloquem essas questões. 

O que estudar está intimamente ligado ao como estudar e ao controlo 
do que se estuda se se quiser encontrar uma coerência curricular. Dito de outra 
maneira, um currículo tende a ser mais estável se se encontrar uma coerência 
entre os objectivos gerais sobre as finalidades da escola e as respostas dadas 
em termos de conteúdos, métodos e avaliação. No entanto, a análise curricular 
não se preocupa somente com o que já existe, mas também com o seu 
desenvolvimento, isto é, como é que o currículo pode evoluir. A análise 
curricular interessa-se também pelas condições de possibilidade dum certo 
currículo: o que é que existe, o que é que poderia existir mas que não existe, e 
saber pôr-se a questão do porquê. 
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Currículo: níveis de análise 

Consideremos dois níveis de análise do currículo que são 
apresentados no livro de Abrantes, Matos e Ponte (1998). O primeiro nível 
distingue currículo oficial, implementado e adquirido, e o segundo nível 
distingue currículo global, local e individual. O currículo global é um 
currículo a nível dum país, o local a nível duma escola ou duma turma e o 
individual corresponde ao trabalho duma pessoa. Vejamos alguns elementos 
dos currículos oficial e implementado, e não tratarei do currículo adquirido, 
ou seja, daquele que o aluno aprendeu realmente. 

 

Currículo oficial 

Este currículo corresponde normalmente ao que está enunciado nos 
programas e é um compromisso entre vários factores, tais como necessidades 
sociais e científicas (o que é a Matemática?, por exemplo) e teorias da 
aprendizagem. Quem elabora este currículo? Quem o executa? Quem o 
implementa? Quem o controla? Estas questões põem necessariamente em 
evidência o papel do professor, mas não especificam quais são os gestos 
profissionais para o fazer. Um programa indica a direcção, mas não diz 
necessariamente os caminhos ou os atalhos que o professor, nas suas turmas, 
pode tomar. No entanto, um programa condiciona a acção do professor e esses 
condicionamentos são alguns dos efeitos dos processos de transposição 
didáctica. 

Um programa é um texto do saber onde o saber matemático está 
dividido em rubricas, em sectores ou secções, isto é, o programa define uma 
progressão linear e sequencial do saber que não corresponde ao tempo da 
aprendizagem. Esta “sequencialização” do saber, esta divisão do saber em 
“parcelas”, vai ter vários efeitos. Por um lado, essas parcelas tendem a ser 
autónomas umas das outras, o que indica que as inter-relações entre os 
diferentes objectos de saber não são postas em evidência mas que estes ficam 
fechados em “gavetas”. Por exemplo, as problemáticas iniciais que deram 
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origem aos diferentes objectos de saber perdem-se completamente: as “razões 
de ser” dum objecto perdem-se nessa ordem linear. Por outro lado, a 
pregnância do texto do saber como a norma do saber define um tempo, 
chamado tempo didáctico, relativamente ao qual os diferentes tempos se vão 
comparar. O tempo didáctico é linear e os tempos de aprendizagem não são 
lineares, mas esse tempo é um condicionamento bastante importante da acção 
do professor (quem não ouviu um professor falar do cumprimento do 
programa?). Chevallard fala de “condicionamento cronogenético” para 
mostrar que a aprendizagem dos alunos e o ensino do professor vão ser 
condicionados pelo tempo didáctico, pela progressão linear do saber 
matemático que vai ser considerada como a norma de progressão do saber. 

Relativamente ao currículo oficial, parece-me que não existem muitos 
trabalhos em educação matemática em Portugal. Estas poderão ser algumas 
questões a estudar: qual é o estado actual do ensino da álgebra, da geometria, 
da aritmética, da análise? Que evoluções no ensino dessas matérias?  

 

Currículo implementado 

Relativamente ao currículo implementado, existem trabalhos de 
investigação em Portugal sobre projectos de inovação, mas existem poucos 
trabalhos sobre a implementação “rotineira”. O que é que existe realmente nas 
escolas? Quais são os gestos profissionais dos professores na implementação 
dum currículo? O trabalho de investigação sobre projectos inovadores deve 
ser acompanhado de “observações naturalistas” no sentido de compreender o 
que se passa na maioria das escolas e turmas, pois é preciso lembrar que a 
maior parte dos professores não participam nas inovações. 

O currículo implementado (e mesmo o currículo oficial) mostra bem 
a diferença que existe entre a Matemática produzida pelos matemáticos e a 
Matemática escolar: Chevallard chama a esses processos de transformação, os 
processos de transposição didáctica. Por exemplo, a principal preocupação da 
reforma das matemáticas modernas é aproximar a Matemática escolar da 
Matemática produzida pelos matemáticos: são o saber e o estilo de trabalho 
matemático que estão na origem desta reforma como o mostram as citações de 
Sebastião e Silva. 
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Chevallard identifica os regimes de saber seguintes: produção, 
difusão ou transposição, aplicação e ensino. Assim, o saber matemático não é 
o mesmo nas esferas de aplicação e nas esferas de ensino, por exemplo, a 
Matemática para os engenheiros não é necessariamente a mesma que a 
Matemática para o ensino. A variável “instituição” é um dos elementos de 
análise do currículo implementado. Como transformar os saberes de maneira a 
ter em conta as necessidades, as intenções e as particularidades duma dada 
instituição? Abrantes, Matos e Ponte (1998) apresentam um exemplo de 
currículo para o ensino artístico que é significativo do carácter institucional 
deste tipo de problema. A relação institucional a um dado objecto de saber 
indica para uma dada instituição, e a um dado momento, o que aluno deve 
saber sobre esse objecto, e o que o professor deve fazer para criar as 
condições dessa aprendizagem. Assim, a relação institucional na posição 
“aluno” não é a mesma que a relação institucional na posição “professor”. 

Um dos problemas curriculares é como implementar as relações 
institucionais ou, dito de outra maneira, como organizar o estudo. Um dos 
modelos proposto pelo investigador francês Yves Chevallard (1997) é o 
modelo dos momentos didácticos. Neste modelo, consideram-se seis 
momentos na organização do estudo, momentos que não são cronológicos, e 
que são os seguintes: (i) primeiro encontro com um tipo de problemas, com 
uma certa tarefa; (ii) momento de emergência duma certa técnica para realizar 
a tarefa ou resolver o problema; (iii) momento do trabalho da técnica onde se 
criam automatismos mas se analisa também os casos limites, isto é, verifica-se 
o domínio de validade da técnica em questão; (iv) momento tecnológico-
teórico: a tecnologia duma técnica é a justificação dessa técnica (sentido 
etimológico) e a teoria é a tecnologia da tecnologia; (v) momento de 
institucionalização: é o que a instituição declara como a saber, o que pode ser 
pedido no futuro e que pode ser visto como o que é necessário do ponto de 
vista matemático que é separado da contingência; e (vi) momento de 
avaliação. 

Este modelo fornece um quadro de análise relativamente à passagem 
do currículo oficial ao currículo implementado e fornece também um 
instrumento ao professor para a organização do trabalho do aluno. Vejamos 
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algumas observações sobre a relação entre o currículo oficial e o currículo 
implementado. 

 

Algumas observações 

As observações que se seguem foram feitas empiricamente e podem 
ser consideradas como hipóteses dum trabalho de investigação sistemático 
sobre a análise e o desenvolvimento curricular. 

 
Hipótese 1: construir uma nova organização dos saberes que seja coerente e 
estável é mais difícil do que fazer desaparecer uma organização antiga.  

Como consequência observável desta hipótese está o facto de as 
grandes reformas do ensino serem “raras”, aparecendo a reforma das 
matemáticas modernas como protótipo deste tipo de reformas. Em França, as 
reformas após esta grande reforma foram múltiplas, mas introduzem alguns 
elementos dispersos e, por isso mesmo, a sua coerência global é difícil de 
analisar. 

 
Hipótese 2: nas turmas “normais”, isto é, nas turmas que não participam em 
projectos de inovação, o currículo oficial é mais avançado do que o currículo 
implementado. 

Um exemplo deste facto é relativo à implementação da reforma das 
matemáticas modernas em que os livros escritos por Sebastião e Silva 
propunham um trabalho muito mais avançado do que aquele que foi 
implementado nas turmas “normais”. Um outro exemplo mais recente, e 
relativo ao currículo oficial francês, é dado por Chevallard (1997): uma das 
rubricas do programa de Matemática para o ensino secundário é relativo à 
análise crítica de textos matemáticos, e um inquérito feito a estagiários (mas o 
resultado seria próximo para os professores profissionalizados) mostra que 
nenhum destes professores a põe em prática. 

 
Hipótese 3: no início duma nova reforma, os gestos profissionais que os 
professores devem pôr em prática para implementar os novos elementos não 
estão adquiridos ou estabilizados. 
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Um exemplo observado no livro de Abrantes, Matos e Ponte é 
relativo à resolução de problemas. Alguns professores referem que a resolução 
de problemas é fundamental para o trabalho escolar dos alunos mas não põem 
em prática estes princípios. Como gerir a fase de discussão quando se fazem 
debates na aula? Como gerir o tempo da resolução de problemas? Estas são 
algumas das questões para as quais as respostas não são evidentes e que 
podem impedir que um professor se lance num novo tipo de trabalho. 

 
Hipótese 4: em certos casos, não é fácil construir um currículo adaptado a 
certas necessidades. 

Por exemplo, em França, certos trabalhos mostram a importância dos 
conhecimentos de lógica no trabalho matemático dos alunos mas a lógica 
desapareceu do ensino, pois esse ensino era muito especializado e não estava 
adaptado. A questão que se põe é a seguinte: como colmatar as lacunas dos 
alunos e satisfazer as necessidades sem que se dê um ensino formal de lógica? 

 

Discussão de alguns elementos do livro de Abrantes, Matos e Ponte 

O professor como criador de currículo 

A que nível de análise se refere esta afirmação? Se se considera o 
nível micro-curricular, o professor sempre foi um criador de currículo mesmo 
que ele possa não ter consciência de tal facto. Pelo contrário, a questão põe-se 
em termos macro-curriculares. Qual é a legitimidade social, cultural e 
científica para que o professor, enquanto indivíduo, seja um criador de 
currículo? Esta questão não se põe nos mesmos termos se o professor faz parte 
duma associação onde os problemas curriculares são estudados, debatidos e 
onde o professor encontra uma equipa que o pode ajudar nos seus projectos 
curriculares: pode ver-se como exemplo, no livro referido, a experiência do 
ensino artístico ou do MAT789. 

Um dos condicionamentos de evolução e desenvolvimento 
curriculares é de natureza matemática: como introduzir no ensino os novos 
objectos produzidos pelos matemáticos? Trabalhos feitos em França mostram 
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que a relação pessoal dos professores com a Matemática é quase 
exclusivamente determinada pela relação dos alunos com a Matemática (está a 
falar-se aqui de professores que ensinam em níveis iguais ou anteriores ao 
secundário). Dito de outra maneira, os professores não têm uma prática 
matemática independente daquilo que vão ensinar. Isto não quer dizer que 
todos os professores de Matemática estejam neste caso mas é uma tendência 
que se verifica. Isso quer dizer que os professores enquanto indivíduos não 
estão necessariamente informados das evoluções da disciplina para que 
possam apresentar propostas em termos macro-curriculares. 

O professor está na escola para ajudar o aluno a estudar e a sua acção 
é fundamental. O desenvolvimento curricular não se pode fazer sem os 
professores mas estes, na sua maioria, estão “atrasados” em relação às 
inovações curriculares. Como abordar este problema? O livro apresenta 
algumas sugestões que convém lembrar: (i) trabalhar sobre a formação 
contínua dos professores e sobre o desenvolvimento profissional; (ii) motivar 
os professores a participar em projectos de inovação curricular; e (iii) motivar 
os professores a produzir materiais didácticos integrados nos tópicos 
curriculares. 

 

O projecto de inovação curricular MAT789 

Este projecto mostra que os professores podem ser criadores de 
currículo, mesmo ao nível macro-curricular, se estiverem inseridos numa 
equipa pluridisciplinar (professores e investigadores) que tenham um projecto 
a longo prazo. Relativamente a este projecto, quero pôr um certo número de 
questões que me interessam do ponto de vista da investigação. 

Num dispositivo como MAT789 existem várias temporalidades: como é 
que são geridas essas diferentes temporalidades? Como é que o professor 
concilia o avanço do tempo didáctico (tempo do saber) e dos diferentes 
tempos pessoais de aprendizagem dos alunos? O que é que o professor 
institucionaliza? Os saberes? As práticas de resolução de problemas? Quais 
são os gestos profissionais do professor para gerir um tal dispositivo? 

Um outro problema que se põe relativamente a projectos inovadores 
é o seguinte: quais são as condições que permitem a outros professores 
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reproduzir o mesmo tipo de dispositivo? Dado que os professores que 
participam a projectos de inovação estão convencidos que estão trabalhando 
no sentido de melhorar a aprendizagem dos alunos, como é que se pode 
generalizar este tipo de experiência a outros professores que não estão 
necessariamente convencidos que se deve trabalhar desta maneira e que não 
sabem gerir este tipo de trabalho? 

 

Flexibilidade curricular 

Um resultado importante que aparece no livro é que as mudanças 
globais num curto período de tempo são pouco estáveis e erráticas, enquanto 
que as mudanças locais num longo período de tempo são mais estáveis. A 
proposta de flexibilidade curricular é interessante, pois permite diversificar as 
propostas de trabalho e admite vários modos e níveis de exploração das 
tarefas. Parece-me, no entanto, que o problema da flexibilidade deve ser 
equacionado relativamente ao problema da estabilidade curricular e, 
nomeadamente, com a escolha de se construir uma cultura comum para os 
alunos (pelo menos, no ensino obrigatório) e com a criação duma identidade 
profissional para os professores. 

 
Nesta comunicação tentei ler o trabalho de síntese de Abrantes, 

Matos e Ponte com os meus instrumentos de análise o que me permitiu 
divulgá-los e, por outro lado, levantei um certo número de questões que, 
espero eu, possam abrir certas pistas de investigação. 
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Este grupo temático tinha como intenção debater e aprofundar a 

problemática das aprendizagens em Matemática, tendo como ponto de partida 
o livro Investigação em Educação Matemática e Desenvolvimento Curricular.  

O programa propunha duas conferências, uma proferida por João 
Filipe Matos, da Universidade de Lisboa, e a outra por Leandro de Almeida, 
da Universidade do Minho. Estas conferências integravam reflexões críticas 
ao livro acima citado, em particular, ao capítulo 3 — A Aprendizagem da 
Matemática. A elaboração do livro Investigação em Educação Matemática e 
Desenvolvimento Curricular e o facto de ter sido posto à discussão de um 
grande grupo de pessoas, interessadas na investigação em Educação 
Matemática, foi elogiado por todos os intervenientes e, em particular, pelos 
conferencistas. Nenhuma outra área de investigação realizou um trabalho tão 
exaustivo em Portugal.  

Para além das conferências, foram apresentadas duas comunicações 
orais. Na primeira, centrada no tema As disposições afectivo-emocionais na 
aprendizagem da Matemática (Ilda Couto Lopes e João Filipe Matos), foram 
realçados os aspectos afectivo-emocionais em situação de ensino-
aprendizagem da Matemática escolar na sala de aula. Nesta comunicação, a 
investigadora propôs aos participantes que se organizassem em pequenos 
grupos afim de tentarem analisar um conjunto de registos de observações, 
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feitas pela investigadora, sobre o comportamento de uma aluna numa aula de 
Matemática em que se procedeu à correcção de um teste; a análise deveria 
incidir nas disposições afectivo-emocionais. A investigação apresentada 
mostra de que forma as manifestações afectivas funcionam como indicadores 
do investimento dos alunos na sua própria aprendizagem. Surgiram, então, 
algumas questões que foram discutidas com os autores como, por exemplo, os 
aspectos afectivos e os aspectos cognitivos estão entrelaçados, é possível 
estudá-los em separado? Quais as metodologias mais adequadas? E ainda, que 
implicações têm estes estudos na gestão de sala de aula, em particular, na 
relação professor-aluno? 

A segunda comunicação, E se eu aprender contigo? A interacção 
entre pares e a apreensão de conhecimentos matemáticos (Margarida César, 
Madalena Torres, Fátima Caçador e Nuno Candeias), insere-se na 
problemática das interacções sociais e da sua importância nos desempenhos 
dos alunos. Através da análise de excertos de protocolos, os participantes 
foram convidados a discutir alguns episódios relevantes, do ponto de vista das 
atitudes e do desenvolvimento de estratégias de resolução, que os alunos, em 
situação de díade, utilizaram face a uma dada tarefa. Foram debatidas com os 
autores várias questões, entre elas: Não haverá nestes estudos uma ênfase nos 
processos cognitivos? Que importância tem a escolha das tarefas no 
desenvolvimento das estratégias de resolução usadas pelos alunos? 

 
Na discussão final, que partiu das reflexões críticas dos 

conferencistas, as dinamizadoras procuraram interligar algumas questões já 
parcialmente discutidas nos pequenos debates que se seguiram a cada uma das 
intervenções, procurando deste modo estabelecer pontes entre as diversas 
perspectivas trazidas para o debate. Neste sentido, e porque o documento 
analisado tem por base de estudo as investigações realizadas em Portugal, 
houve necessidade de situar a discussão num contexto mais alargado e numa 
perspectiva evolutiva, tendo como referência as diversas abordagens sobre 
aprendizagem. 

A discussão centrou-se em torno de grandes questões que foram 
sendo dissecadas pelos diversos intervenientes. Como têm evoluído as 
investigações sobre as aprendizagens em Matemática no nosso país? Têm 
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acompanhado os diversos quadros conceptuais sobre aprendizagem? A maior 
parte dos estudos têm por base a aprendizagem de conceitos, fará sentido 
continuar a investigação por esse caminho? Há linhas de pensamento sobre a 
aprendizagem que começam a emergir na investigação portuguesa e que 
estiveram na base das reflexões aqui feitas. Há metodologias mais adequadas 
para estudar o modo como se processa a aprendizagem? Ou as diferentes 
metodologias dependem do enfoque a colocar no estudo? Os estudos em 
grande dimensão, como o TIMSS, cuja metodologia assenta em testes 
objectivos, válidos e fiáveis, o que nos dizem sobre as aprendizagens em 
Matemática? Ou devem interessar apenas aos decisores políticos? 

Em certos momentos, o debate tornou-se, naturalmente, mais teórico, 
assente no aprofundamento dos significados subjacentes a noções-chave 
como: aprendizagem, cognição, representação, contexto, pensamento, cultura, 
intersubjectividade, negociação de sentido, mediação, participação guiada, 
apropriação. 

O conceito de aprendizagem foi abordado em diversas perspectivas, 
em particular, a cognitivista, a construtivista interaccionista e a cultural, tendo 
gerado um debate extremamente vivo. Na nossa opinião, este debate, e o 
interesse mostrado pelos participantes em clarificar as diferenças entre as 
diversas abordagens, é um indicativo do quanto está ainda por pensar 
relativamente à aprendizagem da Matemática. Como João Filipe Matos 
sugeriu, temos de reflectir sobre qual é o conceito de aprendizagem revelado 
na investigação até agora feita em Portugal. 

A análise feita por Leandro de Almeida permitiu-nos não somente 
ganhar uma ideia sobre a investigação em Educação Matemática, mas também 
vislumbrar algumas ideias para investigações futuras. Este conferencista 
chamou a atenção, em particular, para a necessidade de um maior 
estreitamento na colaboração entre investigadores ligados à Psicologia e à 
Educação Matemática, tendo avançado com uma proposta de investigação 
interdisciplinar relativamente à matematização considerada pelo autor como 
um tópico rico pela dinâmica que introduz: Matematizar remete-nos para um 
novo conceito de aprendizagem. Levantam-se naturalmente as seguintes 
questões: Que relação entre as variáveis já identificadas pela psicologia 
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cognitiva e as competências da matematização? Matematizar pode influenciar 
essas habilidades cognitivas? 

Ambos os conferencistas realçaram a necessidade de dar mais ênfase 
aos processos metodológicos que aos resultados e objectivos do estudo, 
adiantando que, talvez desta forma, se encontre uma motivação para a 
mudança das realidades do ensino e para uma valorização definitiva do 
conhecimento informal do aluno. 

Na sua intervenção, Leandro de Almeida referiu que há pouca 
investigação de cariz etnográfico realizada até hoje. Esta questão, retomada na 
reflexão final, originou uma boa discussão que apontou para a necessidade de 
ter em atenção a mudança de paradigma nas investigações sobre as 
aprendizagens em Matemática. Ao longo da discussão, João Filipe Matos 
realçou a necessidade de se avançar no futuro com investigação teórica em 
Educação Matemática com o objectivo de procurar um maior envolvimento do 
quadro conceptual na leitura da realidade. Neste contexto, José Manuel Matos 
contrapôs uma concepção ecléctica das metodologias, procurando evitar uma 
posição cultista que poderá dar origem a investigações que reflictam um só 
ponto de vista. 
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Introdução 

Poder pensar-se que a aprendizagem da Matemática provoca e 
mobiliza disposições afectivo-emocionais é muito redutor da realidade 
vivenciada pelos alunos enquanto pessoas uma vez que não há aprendizagem 
na ausência de aspectos afectivo-emocionais (Goleman, 1995; Parkinson, 
1995; Tavares, 1992). Há algum momento específico da nossa vida em que 
não estejamos a aprender? Há algum momento da nossa vida em que deixemos 
de sentir? Como podemos pressupor, então, que, enquanto estamos numa 
actividade específica de aprendizagem escolar, na sala de aula, as nossas 
emoções, sentimentos e sentires estão ausentes? ...que podemos expurgar os 
aspectos afectivos da aprendizagem escolar da Matemática da sala de aula? O 
que se pretende dizer é que a racionalidade na aprendizagem da Matemática 
passa por questões de ordem afectiva e, especialmente, por aspectos 
emocionais e/ou sentimentos ligados à Matemática e mobiliza disposições 
afectivo-emocionais na sua aprendizagem. 

Ser aluno não pode estar divorciado do ser pessoa (Damásio, 1994; 
Goleman, 1995). Apesar da realidade escolar estar fisicamente confinada ao 
edifício-escola, a vivência da escola extravasa os seus muros. Do mesmo 
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modo, os jovens que povoam as salas de aula também transportam consigo a 
vida marcada pelo seu percurso histórico tantas vezes enformada, 
profundamente, por experiências anteriores. Para Kitayama (1994), o Homem 
é um ser social em que a realidade colectiva é marcada pelas ideias culturais 
principais. Viver num determinado local do mundo caracterizado por um 
conjunto de costumes, normas, valores, práticas e instituições, reflectindo e 
promovendo as ideias culturais principais, delimita e influencia o modo de 
estar, de ser e de se projectar no futuro da própria pessoa. Assim, houve 
necessidade de ter acesso à história de cada aluno no que se refere à sua 
relação emocional com a disciplina de Matemática. Tornou-se fundamental, 
para tentarmos perceber as expectativas, modos de estar e decisões dos alunos 
que vamos observar: logo no início do ano lectivo, os alunos puderam falar 
acerca daquilo que para eles tinha sido marcante em termos positivos ou 
negativos, puderam definir, eles próprios, como é que se relacionavam com a 
Matemática, qual a sua história específica com a Matemática e qual o 
respectivo desenvolvimento como aluno. 

Analisámos uma turma do 9º ano, no início do 3º período, durante a 
realização da correcção do teste havido. Poderemos afirmar que a prática 
lectiva analisada é semelhante àquela que acontece, no dia-a-dia, na 
generalidade das salas de aula da disciplina de Matemática das escolas 
portuguesas. O episódio seleccionado foi escolhido tendo em vista a 
observação minuciosa e aprofundada da existência de manifestações explícitas 
directas ou indirectas de aspectos afectivo-emocionais. Centramo-nos em 
alguns alunos que experienciam a aprendizagem da Matemática, mas sempre 
tentando observar os aspectos afectivos: neste episódio conseguem perceber-
se as disposições afectivo-emocionais de uma forma subtil enformando e 
delimitando a prática dos alunos e as suas perspectivas futuras. 

Durante a recolha de dados foi-lhes salientado que era importante que 
eles fossem naturais, isto é, que o importante seria o desenvolvimento da aula. 
Nesse sentido, a câmara de filmar esteve sempre fixa sem se mexer nela 
durante a aula: apontava-se, no início da aula, para os alunos que se iriam 
focar e só se retirava quando a aula acabava. Também foi opção não se ter 
outra pessoa dentro da sala de aula para não alterar grandemente os modos de 
estar dos alunos e do professor. Contudo, saliente-se que teve de haver um 
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tempo de adaptação à máquina. Convém, igualmente, salientar que se tem 
consciência de que ao falar-se sobre as emoções nem todas são 
percepcionadas, quer por não apresentarem alterações fisionómicas e 
comportamentais visíveis, quer pelo facto de quem as está a observar não ter 
sensibilidade para as detectar. Por outro lado, em termos culturais, existe uma 
ideia implícita para que se "escondam" as emoções (Wiersbicka, 1994, 1995) 
e se actue o mais pensadamente possível. Apesar de todos estes pressupostos, 
investimos neste tipo de estudo porque consideramos que a aprendizagem faz-
se tendo como cenário de fundo as emoções, expressões emocionais e 
disposições afectivo-emocionais das pessoas que as protagonizam (Goleman, 
1995) no sentido em que se predispõem para trabalhar e aprender, ou não, 
mesmo que os resultados não sejam imediatos. 

 

Contextualização 

A correcção de um teste é uma actividade que, na sala de aula, acaba 
por ser pouco rentabilizada: os alunos que tiveram quase tudo certo 
desmobilizam porque já sabem fazer; os que têm dificuldades investem pouco, 
pois de que lhes serve estarem atentos se o teste já foi classificado? Com estes 
pressupostos, bastantes professores começam a ter dúvidas acerca da 
importância da correcção de um teste. No entanto, fazer a correcção de um 
teste ainda é um lugar-comum na actividade de Matemática na sala de aula; 
nesta situação, parte-se do pressuposto de que a correcção é, potencialmente, 
um tempo de aprendizagem; é uma possibilidade de confrontação da turma 
com os erros mais comuns que foram feitos; é mais uma oportunidade para se 
perceber em que é que se deve investir para potenciar a aprendizagem e para 
diminuir os erros a cometer; é um espaço em que cada aluno também pode 
aperceber-se melhor daquilo que saiu no teste e que ainda não sabe. 

Depois de ter entregue o teste corrigido a todos os alunos, a 
professora prepara-se para iniciar a correcção do teste. Neste episódio, vamos 
poder observar como as intervenções ou maneiras de estar de diferentes alunos 
podem dar um colorido especial e específico ao ambiente de sala de aula, isto 
é, podem caracterizar a atmosfera envolvente ou a envolvente afectivo-
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emocional de uma sala de aula (Tavares, 1992, 1997). O ambiente que se 
vivencia em cada sala de aula tem características muito próprias devido aos 
intervenientes que a compõem, às relações que estabelecem e às "disposições 
afectivo-emocionais" dos sujeitos que as influenciam e lhes dão cores e 
tonalidades muito próprias. Não é raro ouvirmos os professores dizerem que, 
em determinada sala de aula, é imprevisível o que vai acontecer. Por vezes, 
estas afirmações referem-se às interferências imprevistas que cada um dos 
seus intervenientes pode fazer na medida em que mudam o "rumo" planificado 
para a aula em questão. O episódio que vamos apresentar centrado numa aluna 
do 9º ano, Raquel, no início do 3º período, vai exemplificar como a realidade 
individual e as tendências emocionais habituais estão presentes na sala de aula 
(tanto as realidades individuais como as tendências emocionais habituais são 
expressões usadas no mesmo sentido em que Kitayama (1994) usa no modelo 
cultural de emoção por si apresentado). Estas realidades individuais e as 
tendências emocionais habituais não podem ser analisadas de uma forma 
autónoma e independente da turma à qual estes alunos pertencem, da escola 
em que frequentam o 9º ano, do sistema educacional vigente e da sociedade 
em que crescem. Como já tivemos oportunidade de referir, e baseados em 
estudos da psicologia, os processos sócio-psicológicos reflectem e promovem 
as ideias principais dos costumes, normas, práticas e instituições. Por outro 
lado, as ideias culturais principais reflectem-se em princípios ideológicos e 
textos filosóficos e instituições que providenciam um sentido do que é bom, a 
moral e o self (como não há um termo que traduza rigorosamente a palavra 
optou-se por utilizar o termo em inglês): todos estes pressupostos caracterizam 
a realidade colectiva. Todas estas influências nas quais somos enformados 
marcam-nos definitivamente quer tenhamos, ou não, consciência delas. Assim, 
no modelo cultural da emoção de Kitayama, e baseando-se em estudos de 
vários especialistas (psicólogos, linguistas, antropólogos e outros), sugere-se 
que as ideias principais, os processos sócio-psicológicos, tanto como a 
natureza de um certo lugar no mundo, não precisam de ser explicitamente 
codificados na memória de cada pessoa ou articulados cognitivamente e 
auto-conscientemente na pessoa que deliberou os processos de pensamento. 
Para um dado indivíduo qualquer, as realidades culturais podem existir 
independentemente do que ele ou ela pensa acerca delas. Por exemplo, pode-
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se avaliar explícita e deliberadamente as implicações de um comportamento 
de um amigo, que, por sua vez, pode levar a um certo comportamento 
emocional (Kitayama, 1994, 343). No nosso estudo, a acção instrumental, 
segundo o modelo apresentado por Kitayama, trata da aprendizagem da 
Matemática na sala de aula e de tudo o que a ela está relacionado. A 
aprendizagem da Matemática faz-se num contexto escolar de uma turma da 
escola. Ao analisarmos o que se passa na sala de aula, temos de ter em atenção 
que os alunos não estão hermeticamente isolados, mas transportam e veiculam 
um conjunto de expectativas dos mais diversos pares sociais; a turma também 
não é um sistema isolado. Por isso, muitas vezes, se torna bastante complexo 
percebermos os nossos alunos, o seu fraco investimento na aprendizagem de 
Matemática e porque não têm disposição afectivo-emocional para aprender. 
No episódio que vamos analisar, centrado na Raquel, vamos ter oportunidade 
de contactar com aspectos bastante diversos mas todos eles suficientemente 
importantes e determinantes no modo como enformam decisivamente as 
disposições afectivo-emocionais para a aprendizagem da Matemática. 

 

Raquel: descrição — disposições afectivo-emocionais 

Disponibilidade para realizar a correcção do teste/disposição para aprender 

11h56 
Raquel- Professora, vamos fazer o teste ...Corrigir...o teste... há aqui coisas 
que eu não sei, muito bem!...a Raquel tira o elástico do cabelo, para o apanhar 
melhor, vai arrepiando o cabelo por forma a que fique bem arranjado... 
11h57 
O Nuno A. chama a atenção da Raquel. 
Nuno A.- Raquel! - depois de ela ter olhado repetiu Estamos excitados! 
A Raquel sorriu e continuou a arranjar os seu cabelos... A Raquel colocou-se 
numa posição de quem está preparada para começar a trabalhar apesar da 
intervenção do Nuno A. poder levá-la a ficar distraída. 
Professora- Bom! Vamos abrir, rapidamente, os vossos enunciados, ...os 
vossos enunciados ... enunciados... enunciados!  



Lopes e Matos 

58 

Entretanto, a Raquel debruçada sobre a sua mesa de trabalho, com a 
esferográfica na mão, preparou-se para começar a fazer a correcção do teste... 
Em gestos alternados de quem olha para o quadro e acompanha o que a 
professora está a escrever e de quem regista no seu caderno a correcção do 
teste, a Raquel está concentrada na tarefa proposta... Também toda a turma, se 
concentra na tarefa de correcção proposta. 
Professora- Os enunciados pediam na primeira alínea... 
11h58 
Nuno A. (lendo o enunciado do seu teste)- Observa a figura. 
Raquel- Deixe-me ir ao quadro, professora! A professora ou não ouve ou, 
apesar de ouvir, não responde verbalmente à Raquel. 
Professora- Aí, quer num teste, quer noutro, temos aí uma figura, não é? 
Pedia: qual o ângulo ao centro correspondente ao ângulo inscrito ABC? É... 
Em coro a professora e alguns alunos da turma: AOC! 
Nesta altura, a Raquel encontra-se concentrada escrevendo no seu caderno e 
conferindo com o que tinha feito na sua folha de teste.  
Yyesss!- exclamou, com uma expressão de alegria e regozijo um aluno tendo 
conferido que tinha acertado na resposta.  
Nuno F.- Porque é que não é AOB?  
Professora- Porque AOB...  
Raquel- Em que teste...em que teste professora, é AOC? 
Professora- é um outro ângulo! Qual é o problema? dirigindo-se ao Nuno F. 
Nuno F.- também não é um ângulo ao centro? 
Professora- Eu não pedi um ângulo ao centro... pedi "o ângulo ao centro 
correspondente ao ângulo inscrito ABC"... eu não pedi um... se pedisse um, 
estava certo! Eu pedi o ângulo inscrito correspondente [a professora estava a 
esclarecer o aluno com bastante ênfase e, no meio da sua frase, apercebeu-se 
que estava a dizer mal o que queria esclarecer e, sem fazer pausa, repetiu a 
frase correcta] o ângulo ao centro correspondente ao ângulo inscrito ABC. O 
que é que muda no ângulo ao centro?... É o vértice! Portanto, se o vértice B 
está sobre a circunferência, para ele ser ao centro, tem de estar sobre o 
centro da circunferência. 
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A Raquel encontra-se concentrada na correcção do teste: observa o quadro, 
regista no caderno, confere com o enunciado e vai questionando a professora. 
Aliás, de um modo geral, os alunos mobilizam-se na correcção do teste.  
Raquel- É a alínea a), professora, não é? 
11h59 
Professora- É a 1.1....qualquer um dos testes, a resposta é AOC. Já 
percebeste, Nuno F.? 
Nuno F.- Já! 
Professora- Depois na 1.2... 
Raquel- um ângulo inscrito está dentro da circunferência, não é professora? 
Professora- É só um bocadinho, pedindo à Raquel para aguardar.  
A Raquel, estando situada muito próxima da professora, vai estabelecendo um 
diálogo com ela. A professora tenta estar atenta aos diversos elementos da sala 
de aula e vai estabelecendo prioridades temporais nas respostas a dar às 
solicitações feitas. No entanto, o Cláudio, que está igualmente próximo, não 
faz solicitações à professora, mantendo-se em silêncio e, de certo modo, 
distante... A professora calou-se uma vez que os alunos estavam a dialogar e 
esperou que eles se calassem. 
Professora- Eu disse: num ângulo inscrito, o vértice está sobre a 
circunferência; num ângulo ao centro o vértice está sobre o centro da 
circunferência. Toda a gente ouviu? Toda a gente já percebeu a diferença? 
Respondendo em coro- já! 
Professora- Já percebeste, Raquel? 
A Raquel apenas acenou com a cabeça, confirmando que sim. 
Professora- Então na 1.2 pedia-se "O triângulo [BOA] é isósceles. Porquê?" 
A maior parte de vós disse-me: é isósceles porque... 
Raquel (sorrindo, questionou a professora)- [BOA] ou [AOB]? 
A Raquel está debruçada sobre a sua carteira, com o olhar fixo sobre o 
enunciado, atenta à correcção do teste, orientada pela professora. 
Professora- [BOA] ou [AOB] é a mesma coisa, respondeu-lhe. 
Vários alunos leram, em simultâneo, as respostas que tinham dado. A mistura 
das leituras não possibilitou a percepção de uma única resposta. O João 
começou a ler o que tinha escrito mas não se conseguiu distinguir o que dizia. 
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Aliás, a leitura que fez da sua resposta foi feita com o rosto orientado para a 
sua folha de exercício, sem nunca ter levantado o rosto para a professora. 
 

Desmobilização na correcção do teste 

Raquel- Não nos vai deixar ir ao quadro? 
Professora- Não! 
Raquel- Oooh!... Aqui a Raquel mostrou-se desapontada e começou a riscar o 
seu caderno e também a mesa de trabalho. A Raquel, com certeza, gostaria de 
ir ao quadro e esperava por essa oportunidade. Talvez para mostrar que apesar 
de ter tido negativa, sabia a matéria. 
Professora- É isósceles porque [OA] é igual a [OB] e... igual ao raio, se 
quiserem. E chegava isto assim, pronto! Outra gente pôs de outro modo.  
Carlos- Eu disse que tinha dois lados iguais. 
Professora- Mas tens que dizer quais e porquê! 
Nesta última parte, a Raquel disse em coro com a professora: ...e porquê!, 
apesar de continuar debruçada sobre a carteira e a fazer riscos sobre a mesma. 
Raquel- É o que eu tenho aqui!  
Olhou para a professora e, como esta não lhe prestou a atenção solicitada, 
recostou-se, para trás, na sua cadeira aparentando desmobilizar-se do que se 
estava a passar na sala de aula. Desde que começou a correcção do teste, foi a 
primeira vez que se recostou para trás, na cadeira, deu atenção ao seu material 
que tinha encostado às pernas da sua secretária e puxou a carteira para si até 
ficar entalada entre esta e a cadeira. A Raquel, possivelmente, pensou: se não 
posso ir ao quadro, não há interesse em estar atenta e acompanhar a correcção 
no quadro. Assim, começou a dar atenção a outras coisas... 
Carlos- Então não é a mesma coisa? 
Professora- Não!  
Como o Paulo César estava a fazer sons com a boca, a professora solicitou-lhe 
que parasse de os fazer. 
12h01 
A Raquel recomeçou a mexer no seu cabelo continuando, aparentemente, 
desmobilizada do que se passava na sala de aula: o caderno diário estava 
aberto, a esferográfica na sua mão, mas a sua vontade de "estar na aula" tinha 
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sido abalada pelo facto da sua expectativa de ir ao quadro não ter sido 
satisfeita. 
Professora- Na 1.3. "Completa a expressão: AB ... BOA ... OAB = 180º" 
A Raquel, pela primeira vez, desde o início da correcção do teste, olha para 
colegas que estão atrás de si na sala de aula e sorri, focando, ligeiramente, os 
olhos pela câmara de filmar. Depois, torna a fixar os olhos sobre o caderno. 
Os sinais de que está desatenta são evidentes quer pela sua postura física de 
estar recostada quer pelos objectos que atraem a sua atenção, sem terem a ver 
directamente com a correcção do teste. 
Os alunos respondem em coro que se deviam preencher os espaços com o 
sinal de "+". 
Professora- Claro que era o sinal de "+". Porquê? Porque a soma num 
triângulo, seja ele qual for... a soma dos ângulos internos de um triângulo é 
sempre ... Alguns alunos em coro com a professora: 180º! 
Nesta altura, a Raquel começa a escrever algo, sobre a palma da sua mão, com 
a esferográfica. O modo de estar continua a explicitar a sua desmobilização da 
tarefa proposta. A professora intromete-se com a Raquel, solicitando-lhe que 
se chegue um bocadinho para a frente. A Raquel, prestando toda a atenção à 
professora, responde-lhe com um largo sorriso que está muito bem assim: 
Estou recostada... Esta atitude da Raquel que demonstra alguma resistência 
poderá significar que a aluna se sente contrariada por não poder ir fazer a 
correcção ao quadro, perante a turma. A professora insiste, chegando a 
arrastar a sua carteira. A Raquel, apesar de resistir tentando segurar a carteira, 
acaba por obedecer às solicitações da professora: chegada a carteira à frente, 
torna a colocar-se numa situação de interesse na aula e no que se estava a 
passar, debruçando-se sobre a carteira e recomeçando a passar a correcção do 
teste. 

 

Mobilização na correcção do teste/disponibilidade para aprender 

A Raquel aceita as interferências da professora no seu modo de estar na sala 
de aula e cede às solicitações da professora. Assume, novamente, a atitude de 
estar atenta à actividade desenvolvida na sala de aula: a correcção do teste. 
Nesta sua atitude, vislumbra-se um certo contentamento. Parece que a Raquel 
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se sente contente pelo facto da professora de lhe ter dado atenção. Afinal de 
contas, as pessoas, em geral, necessitam de ser reconhecidas. Para que isso se 
verifique, em primeiro lugar, têm de ser notadas apenas pela sua existência 
para que, posteriormente, sejam reconhecidas como pessoas nas suas 
particularidades. Nesta altura, a Raquel poderia ter ficado ofendida pela 
intervenção da professora. Mas não! Sentiu-se bem e reagiu positivamente à 
sua intervenção não só colocando a sua carteira no lugar que a professora lhe 
propôs como reassumindo uma postura adequada ao trabalho de correcção do 
teste. 
Professora- "Calcule ABC" na 1.4.. O ângulo ABC é um ângulo inscrito,... em 
que ângulo?. ...no ângulo AOC.  
12h02 
A professora ia escrevendo no quadro que o ângulo inscrito era metade do 
ângulo ao centro correspondente. 
Um aluno respondeu: 35! 
Professora- Nuns é 35º, noutros é 32º,5... Agora cada um de vós coloca... 
Nuno A.- O meu é 32º,5, professora!  
Professora- Só que o ângulo inscrito é metade do ângulo ao centro 
correspondente.  
Sónia Graça- ...mas eu não sei! 
Nuno A.- Mas sei eu! 
Professora- Então o ângulo ABC é metade do ângulo ao centro 
correspondente. 
A Sónia G. disse à professora que não sabia como fazer.  
Professora- Quanto mede o teu ângulo ao centro? dirigindo-se à Sónia G. 
Sónia Graça- 65º 
Professora- ...65. Então metade de 65º é 32º,5. 
Raquel- O meu é 35º. A aluna mantém-se a comparar sistematicamente o 
enunciado do seu teste com o modo como resolveu na sua folha de exercício. 
Vai roendo a sua esferográfica, arrumando o cabelo... algum nervosismo? 
alguma insegurança? De vez em quando vira-se para a professora e comunica-
lhe alguns dos seus resultados. 
12h03 
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Professora- Na 2ª pergunta tínhamos duas situações diferentes: a primeira é 
comum a todos... 
Nuno A.- Ah! 
Professora- Temos um ângulo inscrito e um ângulo ao centro correspondente. 
Queríamos saber o arco e o ângulo inscrito... Nuns... agora atenção: na 2.1. 
tenho sempre o ângulo ao centro. Quanto é que mede o ângulo ao centro?  
12h04 
Os alunos em coro: 90º ; 110º. 
Professora- Nuns mede 90º, e...noutros mede 110º. 
Raquel- Não! 90º e o ... Aqui, a Raquel, para além de estar numa posição de 
alguém que está interessada e atenta ao que se está a passar, segue de muito 
perto as solicitações da professora; como as respostas dos colegas não 
coincidem com aquilo que ela julga ser a resposta, vai apresentando 
expressões de estranheza, através do seu rosto, e de discordância com o que se 
está a passar, franzindo o sobrolho. 
Professora- ...noutros mede 110º. 
Nuno A.- 110º mede o meu, professora! 
Raquel- Não!...o meu mede 80º. Apesar da Raquel estar a explicitar o que 
estava a pensar e estar a fazê-lo direccionada para a professora, esta não lhe 
presta atenção. Porque é que a Raquel está a solicitar a atenção da professora? 
Porque é que a professora não ouve a Raquel? É claro que na sala de aula há 
18 alunos e é impossível atender a cada um como se fosse o único. Então 
poderemos dizer que, na sala de aula, há como que uma comunicação de 
massas? Como gerir as solicitações de cada pessoa que é cada aluno? Como 
gerir as suas solicitações de ajuda, de atenção, de apoio? Como equilibrar o 
seu potencial afectivo e canalizar essas energias para a aprendizagem na sala 
de aula? Como potencializar o ambiente afectivo-relacional numa turma para 
aquilo que a sociedade espera dos jovens escolarizados? 
Em coro: 110º! 90º! Nesta altura a turma estava polarizada pela correcção do 
teste e, pode dizer-se, que estavam concentrados na tarefa proposta na sala de 
aula, a correcção do teste. Os alunos sentiam-se, talvez, à vontade quer para 
apresentarem a formulação correcta da resposta utilizada no seu teste quer 
para apresentarem as suas dúvidas que já vinham desde a feitura do teste. Um 
observador exterior poderia pensar que a desorganização era evidente. E, de 
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facto, havia desorganização, mas uma desorganização, de certa forma, 
controlada e orientada. O facto da turma estar a trabalhar de uma forma 
empenhada significa que todos os seus elementos estejam a trabalhar? Com 
certeza que não! As relações interpessoais numa sala de aula são muitas e cada 
uma delas é complexa e enriquecida pelas experiências de cada um no seu 
habitat como ser social. Como gerir as relações interpessoais? Como 
condimentar os deveres de cada pessoa enquanto ser caracterizado por um 
determinado papel social — aluno ou professor — com o gosto de estar e a 
alegria de aprender/ensinar na sala de aula? 
Professora- Então, reparem! O que é que nós tínhamos que saber? 
Raquel- Esse não é o meu!, apontando para o exercício que a professora 
estava a corrigir no quadro. Não é do meu teste, professora! 
Professora- É o de todos! 
Raquel- Não é! O meu é o de 90º. 
Professora- Mas eu ainda não pus nem 90º nem 110º. Se eu tivesse aqui 
alguma amplitude...  
Raquel- Mas é a mesma coisa? 
Professora- É. 
Raquel- Ah! - pelo seu tom de voz demonstrou que tinha percebido o que a 
professora tinha dito e continuou a trabalhar de uma forma interessada e 
compenetrada. A professora fez um compasso de espera aguardando que os 
alunos deixassem de trocar impressões uns entre outros para poder prosseguir 
a correcção do teste. A turma foi-se apercebendo gradualmente até que 
silenciou. A professora prosseguiu... 
12h06 

 

Raquel: análise global 

Em primeiro lugar, a Raquel, apesar de estar mobilizada, tinha a 
expectativa de ir ao quadro fazer a correcção do teste e, interpelando 
directamente a professora, esta responde-lhe que não. A Raquel reage com 
uma interjeição Oooh!... e passados uns breves momentos desmobiliza: deixa 
a sua posição de inclinada sobre a carteira, atenta ao que se pede no 
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enunciado, comparando com o que se vai fazendo no quadro e o que estava 
feito na sua folha de teste e passa a recostar-se, para trás, na sua cadeira e a 
olhar por si abaixo, para as coisas que estão na sua carteira e a olhar para trás 
para os seus colegas. Foi preciso que a professora tivesse uma intervenção 
directa sobre o seu modo de estar e lhe explicitasse para se posicionar 
correctamente na carteira para que a Raquel voltasse a assumir aquela postura 
de estar atenta e interessada na tarefa proposta na sala de aula. A intervenção 
da professora foi acatada pela Raquel com gosto e alguma satisfação.  

Podemos apresentar, de forma esquemática, o desenrolar dos 
acontecimentos (ver Tabela 1) e tentar explicitar, no caso particular da 
Raquel, como eles foram experienciados e vivenciados pela própria; estes 
acontecimentos são indicadores de diferentes disposições afectivo-emocionais. 

Ao olharmos minuciosamente para este episódio, facilmente nos 
apercebemos que a Raquel está disposta a corrigir o teste, uma vez que há 
coisas que ainda não sabe, isto é, manifesta, explicitamente, o desejo e a 
disponibilidade de aprender. No entanto, sem sabermos explicar exactamente 
qual o motivo, ela tem a expectativa de poder ir ao quadro: para aprender? 
para mostrar à professora que sabe e se interessa? Da primeira vez que o 
solicita à professora esta não lhe responde, mas à segunda a professora diz-lhe 
que não. Nesta altura, a Raquel manifesta o seu desapontamento com uma 
interjeição Ooooh! e, a partir deste momento, há indicadores comportamentais 
na Raquel de desmobilização da tarefa proposta. Ou seja, é a resposta negativa 
da professora ao desejo da Raquel ir ao quadro que arrasta a sua 
desmobilização. 

Só com a intervenção directa da professora é que a Raquel consegue 
ser novamente mobilizada para a correcção do teste, intervindo de forma 
activa e atempada no que está a ser feito na sala de aula.  

A situação de estar mobilizado e, por um dado motivo, ficar alheio ao 
que se passa na aula, apesar de ter ocorrido na Raquel neste episódio com 
estes contornos específicos, é comum na sala de aula com os nossos alunos. 
Os motivos ou, como nós costumamos designar, as distracções são muitas e 
variadas; se não há disposições afectivo-emocionais que orientem e mobilizem 
os nossos alunos para a aprendizagem dificilmente conseguem estar 
suficientemente concentrados numa determinada tarefa. 
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Tabela 1 
Disposições afectivo-emocionais da Raquel e seus indicadores. 
 

 
Aspectos vivenciados numa certa 

disposição afectivo-emocional 

Disposição 
afectivo-

emocional 
da Raquel 

Atmosfera 
envolvente que 

condiciona a disp. 
afectivo-emocional 

 
11h56 

A Raquel pede à professora para 
corrigir o teste. 

11h57 
Mobiliza-se e prepara-se para 
começar a corrigir. 

11h58 
A Raquel pede à professora para ir ao 
quadro. 
A professora não responde à 
solicitação da Raquel. 
A Raquel continua a trabalhar de 
forma concentrada. 

11h59 
Mantém-se concentrada. 

 

 
 
Empenhada. 

 
 
Toda a turma estava 
mobilizada no 
trabalho de 
correcção do teste. 

 
12h00 

  
 

A Raquel pede à professora que a 
deixe ir ao quadro. 
A professora diz-lhe que não. 
A Raquel fica desapontada e 
expressa-o com um Ooooh! 

 Curto diálogo entre a 
professora e a aluna. 

   
 
A partir desta altura, alheada do 
trabalho de correcção: 

 
Desmobilização 
da tarefa de 
correcção do 

 
 
Continuação da 
correcção do teste, 

 
- começa a riscar a sua carteira e o seu 
caderno; 

teste. estando mobilizada a 
generalidade da 
turma. 

- recosta-se para trás na sua cadeira;   
- puxa a sua carteira para trás até ficar 
entalada entre a carteira e a cadeira; 

  

- observa minuciosamente o material 
que a rodeia. 

  

 
12h01 

  

A Raquel continua desmobilizada da 
correcção do teste: 
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- começa a mexer no cabelo;  

  

- comunica, através do olhar e do 
sorriso, com os colegas que estão 
atrás de si; 

  

- fixa-se, por momentos, na câmara de 
filmar; 

  

- começa a escrever na palma da sua 
mão. 
 

  

 
A professora interfere com a Raquel, 
solicitando-lhe que se chegue para a 
frente. 

  
Intervenção verbal e 
não verbal da 
professora junto da 

A Raquel responde que está muito 
bem assim, recostada. 

 aluna. 

A professora insiste chegando a 
arrastar a carteira para a frente. 
 

  

 
A Raquel reage obedecendo às 
solicitações da professora: 

 
Disponibilidade 
para aprender. 

 
Continuação da 
correcção do teste. 

- chega a sua carteira para a frente;   
- adopta uma atitude de interesse na 
aula; 

  

- apresenta manifestações de 
contentamento. 

  

- mobiliza-se na actividade proposta: 
a correcção do teste. 

  

12h02   
Continua mobilizada.   

12h03   
Continua a acompanhar o trabalho de 
correcção do teste. 

  

12h04   
A Raquel estranha e discorda das 
respostas que estão a ser dadas e 
aceites como correctas. 

  

12h05   
12h06 
 

  

 
 
Apesar da Raquel estar na sala de aula e sem perturbar a atmosfera 

envolvente dos restantes alunos, ela própria se alheou do que se estava a fazer 
e a dizer: ela é que se "ausentou"; caso a professora não tivesse intervindo ela 
podia manter-se alheia até ao final da aula. Isso não aconteceu e, como 
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podemos constatar, a Raquel depois das 12h02 fez intervenções pertinentes de 
quem segue o que se estava a fazer, expondo e esclarecendo as suas dúvidas. 
As intervenções que um determinado aluno faz podem mobilizar os restantes e 
possibilitar ao professor esclarecer dúvidas comuns a outros alunos que, por 
serem mais tímidos ou não terem tanto à-vontade, acabem por não as 
manifestar. 

A análise do episódio da aula em que se faz a correcção do teste é 
marcada pelos acontecimentos centrados em torno da Raquel. Os modos de 
estar desta aluna são bastante diferentes marcados pela sua história pessoal e, 
em particular, pela sua relação com a Matemática. A Raquel, até ao 7º ano, 
teve uma boa relação com a Matemática: (...) desde a 1ª classe até ao 7º ano 
gostei sempre da Matemática porque para além de ser uma disciplina 
diferente e engraçada, pode-se até mesmo dizer que é um "jogo"; foi também 
fácil e interessante. Pois foi nesses anos que eu tirei boas notas. Por vezes, no 
meu ver, os professores também influenciam um pouco, de gostarmos ou não 
da disciplina. 

Ao estar na sala de aula de Matemática temos a tentação de olharmos 
de forma isolada de tudo o que os alunos são, de todas as suas aspirações e 
expectativas e as daqueles que enformam e são responsáveis pelo seu 
crescimento e, em sentido mais global, pelo seu desenvolvimento enquanto 
pessoas. O seu desempenho escolar e, em particular, a aprendizagem e o 
sucesso escolar são tarefas bastante complexas e exigem que os alunos tomem 
decisões fundamentais no decorrer de um ano lectivo. 

 

Conclusão 

Os resultados foram obtidos a partir do tratamento das informações 
recolhidas, iluminados pelos conceitos teóricos disponíveis. Sabemos que não 
há teoria que integre os aspectos cognitivos com os aspectos afectivos na 
aprendizagem conforme vários autores atestam (Plaisance e Vergnaud, 1993). 
Esta lacuna, compreensível, tem dificultado, grandemente, a possibilidade e o 
estudo dos aspectos afectivos na aprendizagem. Durante muito tempo, 
também, não se atribuiu importância a este tipo de aspectos uma vez que se 



As disposições afectivo-emocionais na aprendizagem da Matemática 

69 

lhes destinava, unicamente, uma influência nefasta no comportamento humano 
que se requeria o mais racional possível. Contudo, os avanços nos estudos das 
neurociências vieram revolucionar o que se pensava acerca dos aspectos 
afectivos e, em especial, acerca dos aspectos emocionais: estes, sim, podiam 
ser nefastos para a racionalidade do ser humano mas, mais surpreendente, é 
que a sua ausência podia ser igualmente catastrófica. Estes estudos, suportados 
por domínios como a neurobiologia e as neurociências, trouxeram os aspectos 
emocionais para um plano de importância determinante na nossa sociedade: 
mais do que ser um tema de interesse para os poetas, filósofos e psicólogos, 
passou a ser um tema obrigatório para quem estuda e investiga em áreas como 
a Educação. 

Enquanto que, até há bem pouco tempo, os teóricos e investigadores 
investiam no estudo das relações causais entre os domínios emocional e 
racional, hoje parece-nos completamente ultrapassado esse pressuposto. 
Poderíamos dizer, de uma forma metafórica, que os aspectos emocionais e 
racionais podem comparar-se a um tapete com dois desenhos em que a trama 
de um define e determina a do outro e vice-versa (esta metáfora foi utilizada 
por José Tavares, numa conversa pessoal com ele havida em Maio de 1996). 
Assim, os aspectos afectivos e os aspectos racionais contribuem, 
definitivamente, para o desenvolvimento do ser humano na sua globalidade e 
plenitude. Também é certo que, no caso da aprendizagem escolar, os estudos 
se têm centrado, sobremaneira, e quase exclusivamente, na sua vertente 
psicopedagógica. Tavares (1992, 37-38) afirma que no contexto do processo 
de ensino-aprendizagem, o objectivo fundamental de toda esta dinâmica deve 
ser o sucesso escolar dos alunos e dos professores. O sucesso escolar, por 
sua vez, não pode ser considerado apenas em termos de aprendizagem ou de 
ensino mas também numa perspectiva de desenvolvimento dos alunos, dos 
professores e de todos os outros agentes educativos. Partindo deste 
pressuposto, Tavares defende que, para além da vertente psicopedagógica, 
seja considerada a dimensão afectiva e social no processo de desenvolvimento 
e de ensino-aprendizagem. 
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Diferenciação dos aspectos emocionais na aprendizagem escolar da 
Matemática na sala de aula 

No contexto dos resultados há diferentes expressões referentes a 
aspectos emocionais: emoções, disposições afectivo-emocionais e estados 
emocionais (Parkinson, 1995). As três expressões emocionais diferentes que 
podem ser usadas resultam da identificação de aspectos diferentes na 
expressão dos aspectos emocionais. Na interpretação dos dados, e ao fazermos 
a sua análise, deparámos com características diferentes das expressões 
emocionais manifestadas: enquanto que as emoções apresentavam uma 
riqueza enorme na expressividade quer verbal ou não verbal (Lopes, 1997), as 
disposições afectivo-emocionais eram caracterizadas pela sua subtileza e 
discrição na forma como eram manifestadas; o tempo de duração das 
respectivas manifestações era momentâneo no caso das emoções e prolongado 
conforme se tratasse de disposições afectivo-emocionais ou estados 
emocionais; apesar de todas elas projectarem para a acção, apresentam 
características distintas: enquanto que as emoções projectam para o imediato, 
as disposições projectam a acção para o futuro mas mais afastado e os estados 
emocionais propiciam um ambiente em que os alunos ou se sentem bem ou 
mal, mas de certo modo, como que estagnados no seu agir (Parkinson, 1995). 
Poderíamos dizer, de outro modo, que as emoções são mais intensas, são 
acompanhadas de uma grande expressividade e projectam para a acção 
imediata; as disposições afectivo-emocionais são caracterizadas pela subtileza 
nas suas manifestações, podem nem ser detectadas numa primeira análise mas 
a sua projecção para a acção não se faz no imediato mas projectando o futuro 
(Parkinson, 1995). Enquanto que, para as emoções, há palavras que funcionam 
como etiquetas das diferentes emoções, ao falarmos das disposições afectivo-
emocionais não há designações específicas. Por isso, falamos em disposições 
afectivo-emocionais para aprender, para não aprender, para persistir, para 
desistir, para reflectir, para procurar, para agir, para resolver a tarefa, para ler 
em conjunto, para perguntar a outro grupo, etc., sem tentarmos ser exaustivos 
e sem ter preocupações de as etiquetar individual e diferentemente. 

Poderíamos dizer que o processo de ensino-aprendizagem está, 
sistematicamente, entrelaçado por disposições afectivo-emocionais que o vão 
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marcando. No processo normal de ensino-aprendizagem é mais comum 
presenciarmos as diversas disposições afectivo-emocionais do que as emoções 
ou mesmo os estados emocionais.  

Em síntese, da análise do episódio relatado, aparece como conclusão 
que os aspectos afectivo-emocionais mais frequentes, no processo de ensino-
aprendizagem, são as disposições afectivo-emocionais. Estão presentes no 
processo de ensino-aprendizagem de uma forma muito subtil e discreta: não há 
manifestações verbais e não verbais diferenciadas e situadas num intervalo de 
tempo determinado, mas há um comportamento que se vai mantendo e que vai 
possibilitando interpretar qual ou quais as disposições para agir num 
determinado contexto. No entanto, as emoções são identificadas com mais 
facilidade devido à intensidade com que são expressas, à expressividade das 
manifestações verbais e não verbais que lhes estão associadas e ao curto 
intervalo de tempo em que se manifestam no comportamento dos indivíduos. 
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Quadro de referência teórico 

As investigações realizadas ao longo das duas últimas décadas 
sublinharam o papel de relevo que as interacções sociais desempenham na 
apreensão de conhecimentos e aquisição de competências matemáticas. O 
reconhecimento dos resultados obtidos nestes trabalhos está patente nas 
recomendações de diversas organizações internacionais e nos currículos de 
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Matemática que recentemente foram implementados no nosso país. Estudar as 
interacções que se estabelecem na sala de aula e perceber os mecanismos em 
jogo afigura-se um aspecto cada vez mais essencial para conseguirmos 
combater de forma eficaz a rejeição que alguns alunos apresentam em relação 
a esta disciplina e o insucesso escolar que a ela tem estado associado. 

O estudo das interacções sociais foi iniciado, de uma forma 
sistemática e rigorosa, por Doise, Mugny e Perret-Clermont (1975, 1976). 
Devido à sua formação inicial e à sua inserção profissional, estes autores 
começaram por estudar o papel que as interacções entre pares podiam 
desempenhar na promoção do desenvolvimento cognitivo dos sujeitos. Os 
seus estudos ainda não decorriam em meio escolar, nem faziam apelo a tarefas 
que envolvessem conteúdos curriculares da Matemática. Usavam provas 
piagetianas, decorriam em meio semi-laboratorial, mas foram eles que abriram 
uma primeira porta para a integração de uma dimensão social na psicologia 
genética e que chamaram a atenção dos investigadores para as enormes 
potencialidades das interacções sociais.  

Mais tarde, houve uma crescente influência da abordagem de 
Vygotsky, passando-se a estudar o papel das interacções sociais no 
desenvolvimento sócio-cognitivo e na construção do conhecimento. Muitos 
trabalhos (Carugati e Gilly, 1993; Doise e Mugny, 1981; Gilly, 1990; Gilly e 
Roux, 1984; Mugny, 1985; Perret-Clermont, 1976/78), bem como uma recente 
revisão de literatura (Liverta-Sempio e Marchetti, 1997) vieram confirmar que 
as interacções sociais não podiam ser ignoradas quando falamos dos 
desempenhos dos sujeitos. Quem trabalhava em díade ou em pequenos grupos 
apresentava melhores desempenhos do que aqueles que trabalhavam 
individualmente, independentemente dos pormenores que diferenciavam as 
várias condições experimentais consideradas. Assim, a relevância das 
interacções sociais passou a ser inegável. 

Os primeiros estudos contextualizados, efectuados na sala de aula e 
ligados a conteúdos matemáticos, surgiram a partir da década de 80, mas 
tiveram um maior incremento na década de 90 (Branco, Angelino e César, 
1995; César, 1994, 1997, 1998a, 1998b; César e Torres, 1997, 1998; Perret-
Clermont e Nicolet, 1988; Schubauer-Leoni e Perret-Clermont, 1985; 
Sternberg e Wagner, 1994). A importância de estudos contextualizados 
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tornou-se cada vez mais nítida à medida que foi sendo claro que não se 
podiam transpor os resultados obtidos em meio laboratorial ou semi-
laboratorial para o que se passa numa sala de aula. Uma aula é um meio 
ambiente muito complexo, regido por regras próprias — o contrato didáctico 
estabelecido entre alunos e professores — e onde as interacções são múltiplas. 
Ali coexistem diversos actores sociais com papéis e estatutos diferentes, com 
as suas próprias representações sociais e experiências de vida diversificadas. 

Assumir esta complexidade levou-nos a considerar o saber 
matemático como uma construção social, cuja apreensão é mediada por 
factores psicossociais. As interacções sociais são apenas um desses factores. 
Muitos outros têm de ser levados em conta para podermos compreender e 
explicar os desempenhos dos alunos: as características da situação e da tarefa 
proposta, as instruções que são dadas para a sua realização, os actores 
envolvidos, o estatuto social dos pares, o contrato didáctico vigente. Assim, na 
medida em que o saber matemático que se ensina na escola é exterior ao 
sujeito e lhe é preexistente, mas em que só há aprendizagem se o aluno for 
capaz de o interiorizar dando-lhe um significado pessoal, tornam-se 
especialmente importantes os processos que são utilizados na sala de aula para 
facilitar o contacto dos alunos com esse mesmo saber. Para apreender um 
saber socialmente construído, é preciso fazer uma desconstrução desse saber e 
uma posterior reconstrução. E é precisamente neste duplo processo, que 
permite ao sujeito uma atribuição de significados pessoais, que as interacções 
sociais têm um papel fundamental. 

Porém, se pretendemos que duas crianças sejam capazes de co-
construir conhecimento, temos de estudar detalhadamente o modo de 
funcionamento das díades. É preciso perceber como se chega a uma 
intersubjectividade comum, como se negoceiam significados e o papel que 
estes aspectos têm no estabelecimento das interacções sociais (Wertsch, 
1991). Não basta sentar duas crianças ao lado uma da outra para que se 
estabeleça uma interacção rica. É necessário conhecer os critérios de formação 
das díades que podem maximizar as potencialidades de cada um dos 
elementos do par, promovendo assim o seu pleno desenvolvimento.  

Interagir torna-se uma forma de apreender conhecimento e de 
adquirir competências matemáticas, mas vai mais longe (César, 1997, 1998a, 
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1998b; César e Torres, 1998). Leva os sujeitos a descobrir em si próprios e 
nos pares capacidades que desconheciam, contribuindo para atingir alguns dos 
objectivos dos novos programas, que focam a urgência do desenvolvimento de 
capacidades e aptidões, bem como de valores e atitudes, que possibilitem a 
inserção crítica numa sociedade que cada vez mais conta com cidadãos 
capazes de continuar a aprender ao longo da vida e de adaptar-se a novos 
desafios. 

Para estudar, de forma detalhada, como funcionam as díades e como 
se constrói o conhecimento através da interacção entre pares realizámos 
diversos estudos (César, 1995). Tornou-se saliente que os alunos obtinham 
melhores desempenhos em tarefas não-habituais — diferentes das que eram 
descritas pelos professores como tradicionais ou típicas e que na literatura 
aparecem, muitas vezes, designadas como exercícios. Também era este tipo de 
tarefas que promovia mais interacções entre os pares e que dava origem a 
interacções mais ricas, capazes de fomentar uma maior apreensão de 
conhecimentos matemáticos por parte dos alunos, que eles eram, inclusive, 
capazes de utilizar posteriormente quando voltavam a trabalhar 
individualmente, mesmo tratando-se de tarefas habituais.  

Nestes primeiros estudos, trabalhámos ao nível da micro-análise das 
interacções produzidas em contexto escolar. Houve um longo trabalho de 
análise detalhada das interacções que tínhamos gravado, para conseguirmos 
definir os critérios que deveríamos ter em atenção quando partíssemos para 
um projecto de investigação-acção mais vasto, envolvendo o trabalho 
realizado ao longo de um ou vários anos lectivos, directamente aplicado pelos 
professores nas suas práticas quotidianas. O que mais nos levou a passar deste 
primeiro nível de análise para o segundo foi a constatação nítida de que o 
trabalho em díade é um importante factor na promoção de melhores 
desempenhos e que, ao contrário do que defendia Vygotsky (1962, 1978), isto 
era verdade tanto para o elemento do par mais competente como para o menos 
competente (díades assimétricas), verificando-se ser também uma realidade 
nas díades simétricas. Este é um aspecto a que temos dado a maior atenção 
pois, do ponto de vista pedagógico, preocupa-nos que os processos 
implementados ao longo de todo o ano lectivo, numa sala de aula, não sejam 
benéficos apenas para os alunos mais desfavorecidos.  
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A aplicação das interacções entre pares, na sala de aula de 
Matemática, implica mudar o contrato didáctico tradicional, que define papéis 
diferenciados e bastante rígidos para alunos e professores. Schubauer-Leoni e 
Perret-Clermont (1985) designavam por contrato didáctico as regras implícitas 
que regem uma sala de aula e que legitimam as expectativas do professor e 
dos alunos que aí trabalham em conjunto. O contrato didáctico é uma noção 
dinâmica, pois é susceptível de ser modificado à medida que as representações 
sociais que os diversos actores têm daquela disciplina, da escola, do que é 
ensinar, do que é aprender, vão evoluindo. Quando se pretende promover as 
interacções entre pares na sala de aula, levando os alunos a aprender a fazer 
conjecturas e a defender as suas argumentações, é necessário que o contrato 
didáctico se torne mais flexível. É preciso promover a auto-estima dos alunos, 
dar-lhes tempo para pensar, mostrar-lhes que os seus raciocínios são 
apreciados e respeitados, desdramatizar os erros de percurso e aprender a 
modificar as estratégias de resolução à medida que se vai verificando que estas 
nos conduzem, ou não, a uma solução. É preciso estabelecer um contrato 
didáctico em que as preocupações formativas se sobrepõem às avaliativas, 
vivendo os momentos avaliativos com menos violência, porque há todo um 
percurso que é tido em conta e não apenas dois ou três momentos pontuais. No 
fundo, implica tornar a avaliação contínua uma realidade e não apenas uma 
quimera. Assim, as relações professor/aluno mudam, são mediadoras das 
relações que cada um deles estabelece com os outros e os saberes, aparecendo 
novos modelos de interacção, que conduzem a práticas inovadoras. Na sala de 
aula, como na sociedade em geral, precisamos de aprender a gerir de forma 
eficaz as nossas interacções com os pares. Não há nenhum bom motivo para 
que as práticas de sala de aula não sejam uma boa oportunidade de 
desenvolver em paralelo a socialização dos alunos, as suas capacidades e os 
conhecimentos matemáticos. 



César, Torres, Caçador e Candeias 

78 

Um exemplo de análise de uma interacção entre pares 

Díades assimétricas e apreensão de conhecimentos 

Problema 4 

 

Problema 5 

 

Sof. - Como é que achas que se faz este aqui? [Refere-se ao Prob. 4] 
Fil. - Estou a ver se descubro... estou a tentar com muitos pesos... quer 
dizer... estou a ver com pesos diferentes qual é que dá... [vai fazendo na folha 
as contas que correspondem à verificação da sua hipótese; a Sof. dá-lhe tempo 
para resolver o problema] 
Fil. - Já sei! São 250gr! Vê! Se somarmos 250gr por cada peso deste lado 
[aponta para a esquerda], mais aquele que já cá está, dá 1500gr [vai 
apontando para as contas que efectuou]. Do outro lado também é a mesma 
coisa. [Mostra outra vez as contas que fez] 
Sof. - Eu estou de acordo... e neste acho que podemos fazer assim... podemos 
fazer da tua maneira...  
Fil. - Tu fizeste como eu? [Com ar de desconfiada] 
Sof. - Não. Eu pensei que se os pesos eram todos iguais... então podia cortar 
2 do prato da esquerda e 2 da direita. Assim só ficava um peso para 
descobrir e era muito mais fácil... Assim ficava como os primeiros que 
fizemos... e que eram muito simples. 
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Fil. - Não percebi nada dessa de cortar!... 
Sof. - Então... Sabemos que os pesos que temos de descobrir são todos 
iguais... [Olha para ela à espera de confirmação] 
Fil. - Sim... até aí... 
Sof. - Agora olha para aqui! Eu corto este da esquerda, com este da direita 
[faz isso na folha] porque se eles são iguais, tirando um daqui e um dali 
[aponta na folha], a balança continua equilibrada, não é? 
Fil. - Acho que sim... [Mas o ar dela ainda não é muito convencido] 
Sof. - Então, vamos verificar se é verdade. Tu dizes que cada peso destes é 
250gr. E eu concordo. Se eu tirar 250gr da esquerda, quanto fica? [A Fil. faz 
as contas] 
Fil. - Ficam 1250gr. 
Sof. - Pois! E se tirarmos... 
Fil. - Ah! Já percebi! Se tirarmos 250gr da direita também ficam 1250gr... 
porque estamos a tirar o mesmo às 1500gr que eu tinha achado.  
Sof. - Pois... é isso... 
Fil. - Mas eu nunca me lembraria de fazer isso assim!... Parece que nem é 
Matemática, andar para aí a cortar pesos!... 
Sof. - A tua também está bem... mas agora lê o seguinte e vê se esta nossa 
maneira não dá mais jeito [a Fil. lê o Prob. 5 e fica um bocado em silêncio] 
Fil. - Pois... Este acho que nunca mais saía daqui... já tentei com 5 pesos 
diferentes e nenhum dá... Se eu estivesse a trabalhar sozinha, ia tentar fazer 
com uma equação... Era do que eu me lembrava se pensasse em 
Matemática... Mas acho que é melhor irmos pela tua maneira... Deixa-me ver 
se eu sou capaz. [Começa a cortar um peso de cada lado, como fizeram em 
cima; a Sof. olha para o que ela está a fazer até que ela acabou de cortar] 
Sof. - Então? 
Fil. - Já está! Agora é como o 3 [Refere-se ao Prob. 3, que antecedia os que 
aqui estamos a analisar]. Fazemos 3000 - 800 que dá 2200... e depois 
dividimos por dois, porque temos dois pesos... e dá 1100gr cada um! 
Sof. - Acho que podemos escrever tudo. 
Fil. - És um génio! Eu nunca tinha uma ideia destas! Mas é óptimo trabalhar 
contigo... aprendo um monte de coisas novas... e acho que até as vou poder 
aplicar nos testes...  
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Sof. - Claro que vais! Até porque a professora já disse que aceita todas as 
formas de fazer os problemas desde que a gente explique o que pensou. 
Fil. - O que é incrível é que assim nem precisamos de usar as equações para 
este que é mais difícil... e já só falta fazermos mais um! 
Sof. - Não é só isso... é que... 'pera... se escrevermos uma equação depois de 
cortarmos, ela também é mais fácil... depois de cortarmos só temos x de um 
lado... quer dizer... 
Fil. - Claro! Depois de cortarmos ficava 3000 = 2x + 800 e antes...antes... 
pois... antes era 3000 + 3x = 800 + 5x 
Sof. - Pois... é por isso que eu pensei em cortar... é que essa equação para 
mim ainda é difícil de resolver... por isso eu não consigo pensar em fazer 
assim... Se eu não pudesse ir fazendo à minha maneira acho que este ano 
continuava a detestar Matemática e a não fazer nada... 
Fil. - É... ainda acabas a gostar de Matemática! 
Sof. - Gostar, gostar, não sei... mas já foi pior... 

 
A Sof. não tem ainda muita confiança nos seus processos de 

resolução, pelo que opta por começar perguntando ao seu par como é que ela 
pensa que se deve resolver o problema. O passado escolar da Sof. tem uma 
história de insucesso e rejeição em relação à Matemática, que ela começou a 
resolver este ano lectivo, mas que ainda não a faz ser muito confiante. Este 
aspecto está bem patente no final do diálogo, quando ela afirma: é que essa 
equação para mim ainda é difícil de resolver... por isso eu não consigo 
pensar em fazer assim... Se eu não pudesse ir fazendo à minha maneira acho 
que este ano continuava a detestar Matemática e a não fazer nada... 

Para ela, tem sido muito importante que aceitem a sua forma de 
pensar, mesmo quando ela inicialmente achava que aquilo não era 
Matemática, opinião que os alunos com melhores notas ainda tendem a 
expressar. A própria Fil. afirma, num dado momento: Se eu estivesse a 
trabalhar sozinha, ia tentar fazer com uma equação... Era do que eu me 
lembrava se pensasse em Matemática... Mas acho que é melhor irmos pela 
tua maneira... Isto equivale a dizer que, por um lado, ela reconhece a eficácia 
da estratégia de resolução proposta pela Sof. mas, por outro lado, ela, uma boa 
aluna a Matemática, nunca se lembraria de andar a cortar pesos para 
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simplificar um problema. O que ia era recorrer aos conhecimentos 
anteriormente adquiridos e tentar usar uma equação.  

No entanto, não deixa de ser curioso reparar que ela já não afirma 
que aquilo não é Matemática. Ela acha aquela ideia brilhante, o que promove a 
auto-estima positiva da Sof., pensando mesmo em utilizar uma estratégia 
semelhante nos testes És um génio! Eu nunca tinha uma ideia destas! Mas é 
óptimo trabalhar contigo... aprendo um monte de coisas novas... e acho que 
até as vou poder aplicar nos testes..., o que significa reconhecer quer a 
capacidade da Sof. em ter ideias que ela não teria por si própria, quer a 
utilidade do processo a que recorreram. O reconhecimento de processos 
paralelos de resolução é legitimado pelo contrato didáctico estabelecido entre 
a professora e os alunos, uma vez que a própria Sof. é capaz de dizer: Claro 
que vais! Até porque a professora já disse que aceita todas as formas de fazer 
os problemas desde que a gente explique o que pensou. 

O que estamos a realçar na análise que fizemos até aqui é que os 
aspectos sócio-afectivos jogam um papel determinante nos desempenhos 
matemáticos que os alunos são capazes de ter. Resolver ou não resolver um 
problema não é apenas uma questão de saber ou não saber Matemática. É 
muito mais complexo do que isso. Alunos com um passado de insucesso 
podem rejeitar liminarmente as tarefas que lhes são propostas, pois estão 
convencidos de que não são capazes de as resolver. O caso da Sof. não é um 
caso isolado. Encontrámos, ao longo destes últimos 5 anos, muitos alunos que 
apesar de terem uma óptima intuição matemática e de conseguirem fazer 
raciocínios brilhantes, estavam convencidos de que eram uma nódoa e nem 
valia a pena tentar fazer nada. Daí que seja essencial implementar métodos 
de trabalho que promovam a auto-estima positiva e que desenvolvam as 
potencialidades que existem em cada aluno. Mas isto só é eficiente se, nas 
suas práticas quotidianas, o professor legitimar um contrato didáctico que 
valorize os contributos dados por cada aluno, ensinando-os a respeitar 
estratégias diferentes de resolução. 

Neste exemplo, vemos que a Fil. não tinha usado a mesma estratégia 
de resolução que a Sof.. A Fil. estava ocupada a resolver o problema por 
tentativa e erro. Não verbaliza o que a levou logo a tentar ver se cada peso 
valia 250gr, mas é esta a primeira hipótese que vai testar. Como ela dá certo, 
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parece bastante satisfeita com a sua estratégia de resolução Já sei! São 250gr! 
Vê! Se somarmos 250gr por cada peso deste lado [aponta para a esquerda], 
mais aquele que já cá está, dá 1500gr [vai apontando para as contas que 
efectuou]. Do outro lado também é a mesma coisa. [Mostra outra vez as 
contas que fez]. 

A Sof., que esteve muito atenta à explicação dela, responde-lhe Eu 
estou de acordo... e neste acho que podemos fazer assim... podemos fazer da 
tua maneira..., mas as expressões que usa ao dar o seu acordo sublinham que é 
apenas naquele problema que ela pensa que podem usar a estratégia de 
resolução proposta pela Fil. Isso leva a colega a supor que ela tinha outra 
hipótese de resolução. Assim, a Fil. pergunta-lhe, com um ar desconfiado, Tu 
fizeste como eu?, ao que a Sof. responde que não, passando a explicar-lhe a 
sua estratégia de resposta: Eu pensei que se os pesos eram todos iguais... 
então podia cortar 2 do prato da esquerda e 2 da direita. Assim só ficava um 
peso para descobrir e era muito mais fácil... Assim ficava como os primeiros 
que fizemos... e que eram muito simples. 

A estratégia de resposta que a Sof. foi capaz de conceber era 
completamente diferente da que a Fil. tinha proposto. Daí que ela não fosse 
capaz de a entender só com esta primeira explicação e lhe responda: Não 
percebi nada dessa de cortar!... Ela tinha pensado em resolver o problema tal 
como ele se apresentava. Não tinha previsto que ele podia ser simplificado. 
Assim, só com uma explicação complementar conseguiu compreender o 
raciocínio que a Sof. tinha feito: Eu corto este da esquerda, com este da 
direita [faz isso na folha] porque se eles são iguais, tirando um daqui e um 
dali [aponta na folha], a balança continua equilibrada, não é?. 

Uma análise fina deste processo interactivo permite-nos perceber 
que, neste momento, a Sof. assumiu a liderança da díade, o que não tinha 
acontecido até aí. Até este momento, ela tinha participado na interacção, tinha 
respeitado o tempo de que a colega necessitava para concluir a sua estratégia 
de resolução, tinha dado a sua opinião sobre essa estratégia, mas nem sequer 
tinha afirmado de forma nítida que ela tinha resolvido mentalmente o 
problema por uma outra estratégia. Podemos dizer que, até aqui, ela optou por 
uma intervenção de tipo low profile, assumindo implicitamente um papel 
secundário. Agora, ela percebe que a colega está realmente interessada no que 
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ela pensa e faz, e isso dá-lhe coragem para assumir a liderança. Esta nova 
posição da Sof. começa com a frase que introduz o início da explicação da sua 
estratégia de resolução: Olha para aqui! Porém, apesar de assumir a liderança 
da díade, ela não quer que a colega deixe de colaborar com ela, o que a leva a 
usar interjeições que apelam à sua participação, como o não é? com que 
termina a primeira parte da sua explicação. 

A Fil. colabora neste diálogo, mas só consegue afirmar um Acho que 
sim pouco convicto, o que faz com que a Sof. adopte um outro método para a 
convencer de que a sua afirmação inicial estava correcta: vai fazer uma 
verificação, partindo dos resultados a que a própria Fil. tinha obtido com a sua 
primeira estratégia de resposta: 

Sof. - Então, vamos verificar se é verdade. Tu dizes que cada 
peso destes é 250gr. E eu concordo. Se eu tirar 250gr da 
esquerda, quanto fica? [A Fil. faz as contas] 

Fil. - Ficam 1250gr. 

Sof. - Pois! E se tirarmos... 

Fil. - Ah! Já percebi! Se tirarmos 250gr da direita também 
ficam 1250gr... porque estamos a tirar o mesmo às 1500gr que 
eu tinha achado. 

A maneira que a Sof. escolheu para explicar o seu raciocínio à Fil. 
resultou plenamente. Nem foi preciso ela concluir a sua explicação: a colega 
conseguiu continuá-la sozinha. Este é um bom exemplo de como se podem co-
construir conhecimentos: partindo de estratégias de resposta diferentes, mas 
arranjando formas de intersubjectividade comuns — ou seja, conseguindo 
conceber explicações que o par entenda e a que seja capaz de dar um 
significado pessoal — cada aluno apreende os conhecimentos matemáticos 
inerentes à forma de resolução do seu par. Se cada um deles estivesse a 
trabalhar individualmente, teria conseguido resolver o problema. Mas perderia 
o enriquecimento pessoal que resultou da interacção estabelecida.  

Esse enriquecimento não é apenas cognitivo, nem diz só respeito aos 
conteúdos matemáticos que integram esta unidade curricular. Também se 
desenvolvem capacidades, a socialização e a afectividade. Os alunos 
aprendem a respeitar os ritmos dos outros, como se vê no início da interacção, 
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quando a Sof. dá tempo à Fil. para acabar a sua estratégia. Aprendem a gerir 
as relações com os outros, assumindo cada um deles, em momentos diferentes, 
a liderança da díade. Ganham uma maior capacidade de verbalização ao 
explicarem ao par o seu raciocínio. Aprendem a fazer conjecturas e a testá-las, 
mas aprendem também que nem sempre se tem razão, que também se 
cometem erros. E que, nesse caso, é necessário ter novas ideias, ou remodelar 
as que inicialmente tiveram para conseguirem continuar. 

Repare-se, por exemplo, o cuidado que a Sof. demonstra ter quando 
fala com a Fil. e quando lhe sugere que a sua estratégia é capaz de ser 
preferível para o problema seguinte, indo mesmo ao ponto de a designar por 
nossa maneira, assumindo-a como algo da díade e não apenas seu:  

Fil. - Mas eu nunca me lembraria de fazer isso assim!... Parece 
que nem é Matemática, andar para aí a cortar pesos!... 

Sof. - A tua também está bem... mas agora lê o seguinte e vê se 
esta nossa maneira não dá mais jeito. 

Estes cuidados acontecem frequentemente por parte dos alunos que 
estão habituados a um passado de insucesso, como se eles quisessem evitar 
aos pares alguns dos comentários menos agradáveis que, provavelmente, já 
ouviram. É curioso notar que, geralmente, têm como resultado uma resposta 
empática por parte do par, favorecendo o estabelecimento de uma relação de 
ajuda entre os dois elementos da díade. Assim, e ao contrário do que muitas 
vezes se supõe, o papel do par menos competente quanto aos conhecimentos 
anteriormente adquiridos pode ser determinante para o sucesso das interacções 
que a díade estabelece. Muitas vezes, isso acaba mesmo por ser claramente 
verbalizado, como acontece neste excerto, em que a Fil. realça as vantagens de 
não estar a trabalhar sozinha e vai mesmo ao ponto de afirmar És um génio 
(...) Mas é óptimo trabalhar contigo (...), o que certamente irá contribuir para 
que a Sof. continue a ganhar mais confiança nas suas capacidades e a ser 
capaz de investir mais na apreensão de conhecimentos matemáticos. Nesta 
parte, a Fil. demonstra ter apreendido uma nova forma de resolução e fazer 
dela uma valorização muito positiva: 

Fil. - Pois... Este acho que nunca mais saía daqui... já tentei 
com 5 pesos diferentes e nenhum dá... Se eu estivesse a 
trabalhar sozinha, ia tentar fazer com uma equação... Era do 
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que eu me lembrava se pensasse em Matemática... Mas acho 
que é melhor irmos pela tua maneira... Deixa-me ver se eu sou 
capaz.. [Começa a cortar um peso de cada lado, como fizeram 
em cima; a Sof. olha para o que ela está a fazer até que ela 
acabou de cortar] 

Sof. - Então? 

Fil. - Já está! Agora é como o 3 [Refere-se ao Prob. 3, que 
antecedia os que aqui estamos a analisar]. Fazemos 3000 - 800 
que dá 2200... e depois dividimos por dois, porque temos dois 
pesos... e dá 1100gr cada um! 

Sof. - Acho que podemos escrever tudo. 

Fil. - És um génio! Eu nunca tinha uma ideia destas! Mas é 
óptimo trabalhar contigo... aprendo um monte de coisas 
novas... e acho que até as vou poder aplicar nos testes... 

No final deste excerto, ainda é a Sof. que continua a liderar. É ela 
quem decide que já podem escrever tudo, o que corresponde a reconhecer que 
a colega compreendeu e aceitou a sua estratégia de resolução. Um dos 
aspectos que nos parecem mais interessantes, é que apesar delas já terem 
resolvido os dois problemas, e de terem chegado a um acordo sobre o que vão 
escrever na folha de respostas, não desistem de explorar outras ideias que vão 
tendo.  

A Fil. tinha posto a hipótese de recorrer a uma equação para 
resolverem o problema e admira-se de, ao simplificarem o problema, a 
equação já nem sequer ser necessária. Só nesta altura nos apercebemos do que 
levou a Sof. a pensar na manipulação de variáveis que lhe permitiu simplificar 
o problema: ela não sente muito apta na resolução de equações, pelo que não 
quis seguir esse caminho. Nesta parte do diálogo, é nítido que o par mais 
competente, em termos de conhecimentos adquiridos nos anos anteriores, é a 
Fil. Ela não tem qualquer dificuldade em passar da representação gráfica da 
balança para as equações e também não parece ter problemas na sua 
resolução. Porém, o caso da Sof. é bem diferente: ela possui uma excelente 
intuição matemática — que mais raramente é valorizada pela escola — mas 
poucos conhecimentos ligados aos conteúdos dos anos anteriores e uma 
imagem bastante negativa das suas capacidades para resolver tarefas 
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matemáticas. Este é um bom exemplo de como a imposição de uma 
determinada estratégia de resolução, em que o aluno se sentisse menos 
confiante, poderia levar a uma desistência da sua parte: 

Sof. - (...) se escrevermos uma equação depois de cortarmos, 
ela também é mais fácil... depois de cortarmos só temos x de um 
lado... quer dizer... 

Fil. - Claro! Depois de cortarmos ficava 3000 = 2x + 800 e 
antes...antes... pois... antes era 3000 + 3x = 800 + 5x 

Sof. - Pois... é por isso que eu pensei em cortar... é que essa 
equação para mim ainda é difícil de resolver... por isso eu não 
consigo pensar em fazer assim... 

A parte final do diálogo não é isenta de algum humor, uma vez que a 
Sof. reconhece que o seu empenho nas tarefas propostas se deve às regras do 
novo contrato didáctico que a professora estabeleceu com os alunos e a Fil. 
É… ainda acabas a gostar de Matemática!, num tom meio irónico, que revela 
que ela pensa que a Sof. não vai conseguir escapar à atracção que as tarefas 
matemáticas começam a exercer sobre ela, face ao novo contrato didáctico 
estabelecido. Nesta altura do ano lectivo, início do 2º período, esta ainda 
parece uma hipótese demasiado optimista para a Sof., mas ela não deixa de 
acrescentar Gostar, gostar, não sei... mas já foi pior..., o que deixa antever 
que, pelo menos, ela já é capaz de considerar a possibilidade de que isso 
venha a acontecer. O que, para quem rejeitava profundamente qualquer tarefa 
matemática no início do ano lectivo, significa que um longo caminho foi já 
percorrido. 

 

Considerações finais 

O exemplo escolhido para ilustrar o papel que as interacções entre 
pares podem ter na sala de aula de Matemática realça o aspecto globalizante 
deste tipo de abordagem. Por um lado, há efeitos nítidos do ponto de vista 
cognitivo, da apreensão dos conhecimentos e aquisição de competências. Os 
sujeitos são confrontados com outras estratégias de resolução, o que os incita a 
descentrarem-se das suas posições iniciais e a terem de compreender outras 



E se eu aprender contigo? A interacção entre pares... 

87 

formas de abordar o mesmo problema, que conduzem a raciocínios diferentes 
dos seus. Este percurso interactivo, que os leva a discutirem em conjunto o 
que cada um pensou e fez, fá-los apreender mais conhecimentos e adquirir 
mais competências matemáticas. 

Por outro lado, num processo interactivo nem tudo é cognitivo. Os 
próprios conflitos gerados pela resolução dos problemas são sócio-cognitivos 
e não apenas cognitivos, pois pressupõem que o sujeito é capaz de gerir a 
interacção, de decidir quem a lidera em cada momento, de chegar a consensos, 
de dar tempo e espaço ao outro para que ele possa expor os seus pontos de 
vista. Muito do que acontece durante as interacções permite desenvolver as 
competências sociais dos sujeitos. 

Paralelamente, ninguém é um sujeito epistémico, onde o afectivo está 
separado do cognitivo. Interagir significa também saber evitar os conflitos 
afectivos, aprender a respeitar os sentimentos dos pares, saber como eles 
reagem às nossas intervenções, ganhar mais capacidade para resistir à 
frustração (nem sempre se acerta, nem sempre temos razão no que dizemos, 
nem sempre se encontra rapidamente a solução que se procura). 

A maior riqueza da implementação de um trabalho deste tipo é que 
permite desenvolver nos alunos aspectos que nos parecem essenciais: uma 
auto-estima positiva, atitudes positivas face à Matemática, maior autonomia e 
sentido crítico, mais solidariedade e respeito pelos pares e professores, para 
além de um maior sucesso na disciplina de Matemática, o que no nosso 
sistema de ensino não é de desprezar. 

As interacções entre pares não são a única solução. São uma solução 
possível. Mas, à medida que temos mais conhecimentos sobre os mecanismos 
envolvidos nos processos de interacção social, apercebemo-nos cada vez mais 
das suas enormes potencialidades e de que os resultados obtidos são 
francamente animadores. 
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A investigação sobre a figura do professor, a sua formação e o seu 

desenvolvimento profissional, tem sido uma área particularmente activa em 
Portugal. De facto, sabe-se, hoje em dia, que nada muda sem o professor, que 
ele é um elemento fundamental no processo de ensino e aprendizagem da 
Matemática. No entanto, apesar da ênfase colocada neste tema, muitas 
questões permanecem em aberto. Em particular, continua sem se saber o que 
leva cada professor, em cada momento, a assumir uma determinada postura 
profissional (Ponte, Matos, Abrantes, 1998, p. 300). 

Conhecer o que são e o que querem ser hoje os professores de 
Matemática (Ponte, Matos e Abrantes, 1998, p. 211) obriga a atender a 
múltiplas dimensões. Importa conhecer os seus saberes e competências 
profissionais, como se produzem e organizam, como são mobilizados nas suas 
práticas, o que faz o professor, eficazmente, nas suas aulas, como o faz, por 
que o faz e como confere sentido ao que realiza no seu dia-a-dia. Saber quem 
são e o que querem ser os professores passa, também, por conhecer como se 
constroem as suas identidade e cultura profissionais, qual deve ser o conteúdo 
e o papel da formação inicial, como se processa o desenvolvimento 
profissional ao longo da carreira e como este se interliga com o 
desenvolvimento pessoal. 
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Este grupo temático procurou reflectir sobre esta problemática. A 
discussão teve por contexto a realidade portuguesa e procurou integrar dados 
incluídos no relatório Matemática 2001, bem como análises inseridas no 
documento Investigação em Educação Matemática e Desenvolvimento 
Curricular que serviu de base aos trabalhos desenvolvidos durante o VII 
Encontro de Investigação em Educação Matemática.  

 

Caminhos percorridos: algumas questões  

Dados referidos no relatório Matemática 2001 permitem destacar que 
88% dos professores do 4º grupo do 2º ciclo são profissionalizados e 11% têm 
habilitação própria para a docência ou são estagiários. Estas percentagens 
baixam, ligeiramente, no 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário. 
Simultaneamente, e de acordo com o mesmo relatório, cerca de 70% dos 
professores do 2º ciclo e do ensino secundário têm mais do que 6 anos de 
experiência de ensino, baixando esta percentagem para 42% quando se 
considera o 3º ciclo do ensino básico. 

Assim, considera-se que há uma grande maioria de professores de 
Matemática habilitada para o exercício da função docente e com uma já 
considerável prática profissional. Tendo em conta, tal como é destacado por 
diversos investigadores, o valor epistemológico da prática enquanto contexto 
de produção de conhecimento, seria de esperar que a investigação educacional 
realizada em Portugal não encontrasse lacunas nos saberes profissionais dos 
professores de Matemática. Ora, esta situação não é real. Com efeito, essa 
investigação tem mostrado que o corpo docente que lecciona Matemática nas 
escolas dos diversos níveis de ensino revela deficiências na sua formação 
científica, educacional e didáctica (Ponte, Matos e Abrantes, 1998, p. 320). 

Este facto, que poderá ser paradoxal apenas na aparência, permite 
levantar diversas questões. Quando falamos de conhecimento profissional 
necessário ao exercício da função docente, estamos a falar de quê? Qual a 
substância e natureza deste conhecimento? O que significa aprender a ensinar? 
Que competências profissionais são hoje desejáveis nos professores de 
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Matemática? No domínio da Matemática, que conhecimentos e competências 
devem construir e desenvolver os professores dos diversos níveis de ensino? 

Ser professor é um processo que se desenvolve no tempo. Começa 
antes de iniciar o processo de formação e prolonga-se ao longo da vida, 
atravessando múltiplos contextos, vivendo vários dilemas, construindo 
conhecimento em vários domínios. Muitas das investigações sobre o professor 
de Matemática têm abordado apenas aspectos parcelares. Poucos estudos têm 
sido feitos sobre o professor total: os seus propósitos, os seus conflitos e 
dilemas, a pessoa que é, o contexto em que trabalha, as culturas de ensino. 

Como se aprende a ensinar? Que contextos facilitam esta 
aprendizagem? Como articular a formação académica com a iniciação à 
prática profissional, de modo a proporcionar uma formação de qualidade? 
Qual o papel e lugar da prática no desenvolvimento profissional do professor? 
Todo o conhecimento gerado em contextos de prática é facilitador deste 
desenvolvimento? Que práticas lhe são mais propícias? Que características 
possuem? Quem são os professores que têm estas práticas? Quais os seus 
percursos profissionais? Em que contextos trabalham? Que formação pode 
facilitar, nos professores de Matemática, a transformação de perspectivas e do 
agir pedagógico? Que condições institucionais importa garantir para que esta 
formação seja possível?  

Sabemos pouco sobre como se ensina Matemática no 1º ciclo do 
ensino básico. Por exemplo, não há em Portugal, neste ciclo, estudos sobre 
resolução de problemas, investigações sobre a utilização de calculadoras ou 
sobre dinâmicas de inovação curricular. Quais as causas desta situação? Serão 
razões de natureza institucional, cultural, metodológica? Como ultrapassar as 
dificuldades? 

Conhecer a identidade e a cultura profissional dos professores de 
Matemática é um passo fundamental para a compreensão da profissão docente 
e dos processos de formação. A construção da identidade passa por um 
processo complexo graças ao qual cada um se apropria do sentido da sua 
história pessoal e profissional. Embora reconhecidamente importante, este 
domínio tem sido pouco estudado pela investigação. 

Que elementos contribuem para a construção da identidade 
profissional do professor de Matemática? A escola e a disciplina serão, de 
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facto, os elementos mais fortes na constituição desta identidade (Ponte, Matos 
e Abrantes, 1998)? E se a nossa maneira de ser se cruza com a nossa maneira 
de ensinar, a compreensão dos processos identitários dos professores não 
passará também pelo conhecimento do que o professor é, como pessoa, 
quando exerce o seu ensino, vertente claramente negligenciada pela 
investigação realizada em Portugal no campo da Educação Matemática? 
Reconhecemos potencialidades aos estudos que se debruçam sobre a pessoa 
do professor? Importa que a investigação em Educação Matemática invista 
neste sentido? Que metodologias são mais adequadas? Que questões éticas 
levantam estes estudos? 

Em Portugal, actualmente, a maior parte dos professores de 
Matemática são mulheres. Esta especificidade não tem sido tida em conta. 
Importa integrar a influência do género nos estudos a desenvolver sobre a 
identidade profissional do professor de Matemática?  

 

Caminhos futuros: que investigar? 

O trabalho realizado neste grupo temático permitiu destacar alguns 
aspectos a que importa dedicar particular atenção de modo a iluminar a 
compreensão do que são e do que querem ser hoje os professores de 
Matemática. 

Evidencia-se a relevância de estudos prolongados no tempo que 
abarquem a temporalidade e a globalidade de processos e percursos de 
desenvolvimento profissional dos professores e que integrem, em regime de 
paridade, professores e investigadores.  

Em Portugal, os estudos sobre a identidade do professor de 
Matemática têm privilegiado a dimensão profissional. Destaca-se a 
necessidade de dedicar mais atenção ao professor de Matemática no seu todo, 
integrando a dimensão organizacional e, em particular, a dimensão pessoal, 
pois, na profissão docente, competências ao nível do saber ser são 
especialmente relevantes. 

Igualmente fundamental é encontrar processos de lidar com os 
constrangimentos que dificultam a investigação sobre os processos de ensino 
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da Matemática no 1º ciclo e debruçarmo-nos, também, sobre como se ensina e 
aprende a pensar matematicamente ao nível da educação pré-escolar. O ensino 
superior é outro dos níveis claramente deficitários, no que se prende com a 
investigação sobre os processos de ensino da Matemática. Há que investir 
neste campo e reflectir, em particular, sobre que Matemática devem os futuros 
professores aprender, bem como sobre a influência da formação didáctica nas 
suas práticas futuras. 

Torna-se ainda necessário aprofundar a investigação relacionada com 
concepções e práticas dos professores sobre avaliação, pois esta constitui uma 
das tarefas problemáticas para os professores que influencia, directamente, 
todo o processo de ensino e aprendizagem da Matemática. 

Muita da investigação que tem sido feita em Portugal diz pouco ou 
não chega ao professor. Assim, uma das finalidades da investigação fica 
comprometida. Urge reflectir sobre os formatos e tipos de discurso úteis ao 
professor e encontrar medidas adequadas a uma eficaz divulgação da 
investigação realizada. 

Os caminhos prioritários para a investigação futura passam, por 
último, pelo desenvolvimento de quadros teóricos que incidam sobre a origem, 
substância e natureza do conhecimento profissional do professor de 
Matemática e que permitam, não apenas, identificar as componentes deste 
conhecimento e das situações didácticas, mas também compreender as 
relações entre elas e entender as dinâmicas dos processos de construção da 
identidade e do desenvolvimento profissionais do professor de Matemática. 

Apesar de se admitir que a profissão de professor está em crise e que 
é socialmente desvalorizada, o professor mantém-se como figura central do 
sistema escolar. Reforça-se a importância de o trazer para primeiro plano se 
pretendermos melhorar a qualidade da Educação Matemática em Portugal. 
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Introdução 

Ao conceber-se o acto de ensinar como uma actividade intelectual 
cuja consecução efectiva depende da interpretação, resolução de problemas e 
reflexão, mais do que de um repertório de capacidades de ensino, perspectiva-
se a formação de professores segundo uma óptica que concebe o 
conhecimento pedagógico não só como prático e contextualizado, referido aos 
dilemas comuns quotidianos da sala de aula e influenciado pelos saberes 
disciplinares, pela organização das matérias e pelo que o currículo representa 
para os alunos, mas também determinado pela necessidade de uma dimensão 
de pessoalidade que, embora assente na identificação das circunstâncias 
práticas do trabalho do professor, transcende esta restrição contextual e 
assume modos de compreensão metacognitiva ao nível das diversas esferas da 
competência (Simões, 1996). 

Por conseguinte, ao abordarem-se as teorias relativas à construção do 
conhecimento, descobre-se o seu primordial significado para a compreensão 
dos processos educativos, facto que decorre da importância atribuída aos 
processos subjacentes às representações sobre a realidade (Guerreiro, 1998), 
na ausência das quais não seria possível promover a aprendizagem, mas um 
mero treinamento, associando certos comportamentos a resultados desejáveis. 

Por esse motivo, ao focar-se esta questão, torna-se imprescindível 
fazer referência a Shulman e aos seus estudos sobre as modalidades de 
conhecimento que os professores possuem e que configuram a sua estrutura 
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epistemológica, assim como aos diversos níveis de generalidade do 
pensamento do professor (Marcelo Garcia, 1992). Ora, esta perspectiva, ao 
acentuar o papel da teoria ou, pelo menos, das concepções prévias à recolha 
de dados e sua interpretação, permite salientar um aspecto fulcral, isto é, que a 
maneira de ver uma determinada situação condiciona os modos de conhecer 
que é possível edificar a partir dela (Gudmundsdottir, 1991), o que leva a 
concluir da necessidade de conceber o conhecimento pedagógico como um 
processo pluridimensional que permite aos professores partir de outras 
realidades cognitivas — de que se destacam as relativas ao conhecimento 
prático e interpessoal — inerentes ao seu desenvolvimento. 

Ora, o fenómeno do conhecimento, seja qual for o grau em que ele se 
manifeste, parece emergir como uma resultante de algumas dimensões que 
caracterizam a actividade humana, traduzindo-se numa busca constante de 
explicação e de compreensão que dá sentido à integração e articulação dos 
saberes que resultam destes diferentes campos de incidência da realidade. 
Consequentemente, na aplicação desta perspectiva à formação de professores, 
não se visa ensinar aos estudantes um determinado conjunto de conteúdos e de 
técnicas, mas possibilitar-lhes um espaço de reflexão que conduza a uma 
adequada aquisição dos processos de construção do conhecimento pedagógico 
e a um concomitante desenvolvimento do teaching self, ou seja, a uma atitude 
facilitadora e optimizadora da aquisição de um repertório de actividades a 
nível das citadas dimensões (Simões, 1996; Tavares, 1992). 

 

Objectivos da educação 

Ao considerar-se como objectivo fundamental da educação a 
promoção do desenvolvimento humano (Kohlberg e Mayer, 1972) pode-se, 
concomitantemente, afirmar a importância da formação no quadro geral da 
intervenção educativa, como algo que conduz à possibilidade de construção de 
conhecimento científico e pedagógico. 

Deste ponto de vista, será oportuno destacar algumas implicações 
conceptuais inerentes à clarificação desses vectores essenciais do 
conhecimento (Tavares, 1997), de modo a situar os aspectos gerais e 
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específicos do desenvolvimento segundo dois pólos: por um lado, como um 
pré-requisito para a utilização de certas estratégias conducentes ao sucesso 
educativo e a uma adequação às exigências sociais e, por outro, como uma 
resultante dessas mesmas opções. 

É assim que ao privilegiar-se esta dimensão no contexto do processo 
de ensino-aprendizagem se insiste no seu carácter determinante para uma 
reflexão sobre a realidade, a partir de um pensamento estratégico mais 
objectivo, rigoroso e coerente que permita, depois, agir em conformidade, 
desenvolvendo verdadeiras estratégias de resiliência que, por sua vez, activem 
e consolidem a autonomia do sujeito (Ralha-Simões e Simões, 1998; Tavares, 
1997). 

Nesta óptica, torna-se também indispensável situar as virtualidades e 
os limites dos factores invocados, para que a sua aplicação à intervenção 
educativa se faça sem equívocos, o que implica um conhecimento realista das 
alternativas admitidas, eventualmente, dependentes de uma abordagem teórica 
que respeite e incentive tais aspectos. De facto, não basta perspectivar o 
processo de desenvolvimento psicológico em simples termos de caracterização 
individual; independentemente de uma concepção ecológica sobre as suas 
etapas, é necessário também situar as características dominantes dessas etapas 
e, sobretudo, equacionar os fundamentos que permitem esclarecer, do ponto 
de vista conceptual, muitas das particularidades inerentes à génese, limitações 
e evolução psicológica ao longo da vida, sendo necessário, para além disso, 
evidenciar as ilações pedagógicas que se podem extrair do aprofundamento 
desta noção, em termos contextuais. 

Neste sentido, é o desenvolvimento humano que permite a cada 
indivíduo uma progressiva possibilidade de empreender novas actividades, as 
quais, por sua vez, irão conduzir no sentido de uma espiral ascendente com 
acesso a níveis cada vez mais complexos de conhecimento, não sendo possível 
desenvolver os processos de formação, sem se colocar os problemas dos 
sujeitos e as suas capacidades (Tavares, 1992, 1997).  

Em nosso entender, tais considerações têm implicações óbvias na 
gestão e elaboração curriculares, enquanto quadro de referência dos 
pressupostos que, traduzindo-se em finalidades básicas do processo formativo, 
irão nortear o âmbito da definição do campo educativo. 
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Estes princípios teóricos visam contribuir a um nível muito concreto 
para o equilíbrio entre o delineamento daquilo que parece ser o mais desejável 
no que concerne à construção de um determinado currículo em situações 
ideais e os princípios norteadores flexíveis que se adaptam situacionalmente 
melhorando as vicissitudes que se ligam às exigências e necessidades do 
contexto real em que, tantas vezes, não é o currículo ideal mas o possível que 
é implementado; introduzem-se, assim, quer no delineamento curricular ideal 
quer na análise do currículo possível num dado momento e contexto. 

Como refere Carrilho Ribeiro (1995), há que ter sobretudo em conta 
três pilares, o primeiro dos quais assenta na sociedade que se pretende 
valorizar ou servir — que daria origem aos pressupostos sócio-culturais do 
currículo — o segundo que é relativo ao universo de saber ou de cultura a 
partir do qual se destaca o conhecimento a ensinar — que se traduziria nos 
pressupostos epistemológico-disciplinares — e, o último, referente ao sujeito e 
respectivo processo formativo em que está envolvido — a que se ligariam os 
pressupostos psicopedagógicos. 

Os valores culturais e sociais, que o currículo explicita ou 
implicitamente se propõe promover ou defender, decorrem de necessidades de 
tipo sócio-cultural a satisfazer, as quais, em termos de desenvolvimento, são 
mais ou menos implementáveis se forem motivacional e cognitivamente 
actuais enquanto preocupações de base do sujeito na fase em que se encontra. 
Além disso, as formas e os processos através dos quais se traduzem em 
objectivos e tarefas de aprendizagem na elaboração de um currículo particular 
podem também ser convenientemente esclarecidas pelo quadro conceptual 
mencionado. 

Os próprios pressupostos epistemológico-disciplinares que 
constituem o segundo aspecto a ter em consideração — ou seja, o relativo aos 
conhecimentos específicos a ensinar — traduzem, eventualmente, decisões 
sobre a natureza e o valor formativo fortemente contextualizadas pelo que foi 
referido relativamente à dimensão sócio-cultural do currículo. 

Todavia, não são os pressupostos anteriores que têm uma maior 
repercussão na compreensão dos factos. É assim que são de crucial 
importância as necessidades determinadas pela especificidade do sujeito em 
formação apesar das suas consequentes limitações e potencialidades. 
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Na verdade, o carácter orientador dos pressupostos psicopedagógicos 

no enunciado de finalidades e de objectivos de aprendizagem é por demais 
evidente. Estes têm em conta não só a natureza e o desenvolvimento do 
indivíduo que se encontra em formação mas também o processo de 
aprendizagem que ocorre durante a formação, suas particularidades e 
condicionalismos.  

Contudo, a diversidade de conceitos e perspectivas que, a partir das 
ciências da educação, têm procurado contribuir para um adequado 
planeamento e implementação de planos curriculares, sem atraiçoar nenhuma 
destas preocupações, tem sido mais ecléctica que clarificadora. 

Consequentemente, o conceito de desenvolvimento, na sua 
interdependência com o processo de aprendizagem, deve ser entendido como 
uma realidade que influencia, por um lado, as propostas dos diversos planos e 
programas curriculares, em termos da adequação processual e de conteúdo ao 
nível de desenvolvimento dos indivíduos a quem são propostos e, por outro 
lado, se erige mesmo em finalidade do próprio processo educativo que não 
deve contrariar a intencionalidade de ser sobretudo factor de construção desse 
mesmo desenvolvimento (Tavares e Alarcão, 1985). 

Temos, assim, uma concepção do desenvolvimento como condição 
e/ou objectivo da aprendizagem, sendo todavia esta última retroactivamente 
também factor de desenvolvimento. Ora, a determinação da hierarquia de 
aprendizagens que cumulativamente seria associada e integrada, traduzindo-se 
em desenvolvimento, não é algo que surja desligado do contexto cultural, 
histórico ou geográfico preciso em que se move o sujeito que se insere num 
quadro formativo com um determinado plano curricular. 

 

Princípios conceptuais e modelos formativos 

O modo como o desenvolvimento pessoal e o desempenho 
profissional se interpenetram permite configurar um conjunto de princípios e 
de estruturas conceptuais, assimiláveis numa Gestalt psicológica cujo 
potencial interno é susceptível de se concretizar no plano da acção. O sistema 
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de comportamentos daí decorrente, que poderá ser percepcionado como um 
conjunto de skills associáveis às várias dimensões da competência, constitui 
um objecto de estudo de particular importância. 

Por outro lado, apesar de se poder afirmar que qualquer modelo 
formativo procura equacionar os aspectos que reputa essenciais para que a 
intervenção possa criar contextos que facilitem desempenhos adequados, é 
evidente que esta intencionalidade não se deve limitar à hipótese de definir 
padrões de qualidade pedagógica que se traduzam efectivamente ao nível da 
execução das funções profissionais.  

Daí que, ao aceitarmos a óbvia relevância de tal meta, não excluamos 
a necessidade de uma problematização assente em diferentes pressupostos 
teóricos, a qual se torna indispensável para quem considera que o objectivo 
fundamental da educação é o desenvolvimento humano (Kohlberg e Mayer, 
1972; Sprinthall e Thies-Sprinthall, 1983)  

É de salientar, também, que a concepção de formação assim 
perspectivada quase inevitavelmente reactualiza a utilidade da noção de 
maturidade, seja esta entendida de forma algo genérica, como referencial de 
complexidade e de diferenciação comportamental, que leva a considerar os 
indivíduos aptos a desempenhar eficazmente certas tarefas, quer a encaremos 
como uma realidade psicológica em que é possível distinguir áreas, cada uma 
das quais influenciaria especificamente o sistema-pessoa (Ambrósio, 1991). 

Em qualquer destas acepções, o próprio conceito de maturidade, ao 
ser por vezes assimilado à competência (Heath, 1977), possibilita que o 
encaremos como uma qualidade que constitui quase um pré-requisito para a 
entrada numa profissão, remetendo para uma realidade que virá a ser 
sucessivamente reconstruída ao longo da carreira.  

Este enquadramento aponta também para uma análise que sublinha a 
necessidade de reflectir sobre as principais características do 
desenvolvimento, a qual não pode ser isolada de uma visão ecológica que 
permita apreender o contexto interactivo da formação e compreender a 
complexidade das relações interpessoais e dos diferentes subsistemas que 
interagem no decurso do acto educativo (Alarcão e Sá-Chaves, 1994; 
Gonçalves e Simões, 1991; Tavares, 1994; Tavares et al., 1991). 

 



Conhecimento pedagógico e desenvolvimento humano 

105 

É nesse sentido que, ao delinearmos a nossa posição, considerámos 
útil partir de um modelo construtivista-sistémico, no quadro do qual se 
destaca, por seu turno, a emergência de uma orientação centrada na pessoa do 
profissional, a qual permite afirmar — por oposição a uma abordagem de 
racionalidade técnica baseada numa definição exaustiva e minuciosa dos 
comportamentos, capacidades e conhecimentos a adquirir — ser preciso, antes 
de mais, associar a maturidade psicológica, enquanto sistema mental, aos 
aspectos determinantes da competência, isto é, a um conjunto de acções 
orientadas para uma certa finalidade. 

 

Desenvolvimento do professor 

A necessidade de uma visão de conjunto sobre as principais medidas 
convenientes para definir a aplicação da psicologia educacional na formação 
de professores reflecte, claramente, uma aspiração legítima dos especialistas e 
investigadores educacionais, em geral, e dos formadores de professores, em 
particular, à qual estão subjacentes questões essenciais sobre os fundamentos, 
estratégias e objectivos da educação. 

Por outro lado, a velocidade crescente de mudança no mundo actual, 
devido ao rápido progresso científico e tecnológico e respectivo impacto no 
mundo profissional, origina uma contínua alteração dos perfis educacionais ou 
mesmo o aparecimento de novos perfis conduzindo a que as pessoas tenham 
necessidade de uma actualização constante dos seus conhecimentos nos vários 
domínios da sua vida. Cada vez mais se assume a ideia de que a educação 
abrange toda a vida do indivíduo e deve constituir um projecto pessoal sempre 
inacabado, quer para adquirir novas qualificações, quer para manter o nível de 
competências que lhe permita continuar a desempenhar com eficácia a sua 
profissão.   

Tal preocupação, que ocorre no contexto nacional com especial 
premência, tem vindo a ser sentida em termos mundiais desde a década 
anterior (Bertrand, 1991) remetendo para um diálogo necessário entre as 
várias disciplinas envolvidas nesta questão a que a psicologia educacional não 



Simões 

106 

pode permanecer alheia, atendendo ao papel relevante que obviamente lhe 
cabe. 

Entre as diversas recomendações referidas é de salientar a que afirma 
que o importante é manter presente um referencial de princípios e objectivos 
que, em cada momento, o norteiem, o qual, sendo dirigido aos decisores, 
executores e protagonistas deste processo, levanta questões substanciais 
relativas ao tema proposto e, em particular, ao papel da psicologia educacional 
na formação de professores. 

Encontrando-se a psicologia educacional ainda num processo de 
construção que reflecte o seu papel de mediadora entre tradições diferentes, 
torna-se evidente a necessidade de uma opção que fundamente a prossecução 
dos objectivos traçados. Nesse sentido, a partir de diferentes vertentes teóricas 
e dos referenciais relativos à distinção básica teoria-prática, é possível dar 
coerência à matéria tratada, assumindo um destino que oriente posições 
explicitadas em momentos anteriores, na esteira de investigações e trabalhos 
relevantes de outros autores (Alarcão e Tavares, 1985; Tavares, 1992, 1996). 

Neste sentido, num enquadramento amplo que assume como agenda 
de investigação o estudo dos alunos, do professor, dos contextos ecológicos, 
dos modelos e estratégias de ensino e dos conteúdos disciplinares e 
pedagógicos, pretende-se através de uma perspectiva construtivista-sistémica, 
em que as abordagens desenvolvimentista e perceptual são vertentes 
essenciais, problematizar questões como o conhecimento interdisciplinar, a 
metodologia das relações interdisciplinares e a unidade da ciência e a 
interdisciplinaridade. 

 

Actualidade de uma perspectiva interdisciplinar 

A psicologia educacional deve hoje ser considerada não apenas um 
ramo das ciências psicológicas, mas um conjunto de temáticas devidamente 
articuladas, tendo em conta o progresso da investigação verificado nos seus 
diversos domínios, os quais, colocados ao serviço da educação, permitem 
compreender melhor o processo de ensino/aprendizagem em todas as suas 
vertentes. Neste sentido, estas estruturas disciplinares podem ser encaradas 
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como uma área de formação que pretende, cada vez mais, constituir-se 
autonomamente e intervir de um modo efectivo não só ao nível dos 
conhecimentos, das tarefas, dos processos e dos contextos que integram o 
processo educativo, mas também no que concerne às dimensões da 
pessoalidade e da interpessoalidade (Tavares, 1992, 1993).  

Todavia, dada a relativa indefinição que decorre dos modelos 
formativos, muitas das suas aplicações práticas tendem a ser do tipo ensaio e 
erro, mais do que efectivas experiências fundamentadas, planeadas e levadas a 
cabo de forma sistemática e pensada. Assim, torna-se necessário perspectivar 
o desenvolvimento do professor como um caso particular do desenvolvimento 
do adulto (Sprinthall e Thies-Sprinthall,1983), aceitando que este processo 
depende de aspectos específicos de natureza sistémica e inter-contextual, 
susceptíveis de ser configurados na perspectiva de uma ciência do 
desenvolvimento humano (Cravens, 1987; Tavares e Alarcão, 1985). 

Ora, as tendências actuais da ciência consistem em abordar os 
fenómenos humanos como totalidades organizadas, facto esse notável que é 
necessário assinalar, a fim de melhor situar e justificar este projecto de 
trabalho. 

Com efeito, assiste-se hoje a um processo epistemológico de 
mudança de perspectivas que conduz de um paradigma reducionista centrado 
sobre aspectos unidimensionais para um paradigma global, ecológico e 
organizacional. Neste contexto, apenas uma abordagem pluridisciplinar 
poderá dar conta da complexidade da problemática inter e intrapessoal, 
nomeadamente, no que concerne ao estudo dos sistemas humanos, a partir de 
um objectivo central que é o estudo da identidade psicossocial. 

 
 

Referências 

Alarcão, I. e Tavares, J. (1987). Supervisão da prática pedagógica: Uma perspectiva 
de desenvolvimento e aprendizagem. Coimbra: Almedina. 

Alarcão, I. e Sá-Chaves, I. (1994). Supervisão de professores e desenvolvimento 
humano: uma perspectiva ecológica. In J. Tavares (Ed.), Para intervir em 
educação: Contributos dos colóquios CIDInE (pp. 201-232). Aveiro: CIDInE. 



Simões 

108 

Ambrósio, T. (1991). Da tecnologia social à investigação educativa. In S. Stoer (Org.), 
Educação, ciências sociais e realidade portuguesa: Uma abordagem 
pluridisciplinar (pp. 187-203). Porto: Afrontamento. 

Bertrand, Y. (1991). Teorias contemporâneas da educação. Lisboa: Instituto Piaget. 

Carrilho Ribeiro, A. (1995). Desenvolvimento curricular. Lisboa: Texto Editora. 

Cravens, H. (1987). Recent controversy in human development: a historical view. 
Human Development, 30, 325-335. 

Gonçalves, J. e Simões, C. (1991). O desenvolvimento do professor numa perspectiva 
de formação permanente. Inovação, 4(1), 135-147. 

Gudmundsdottir, S. (1991). Ways of seeing are ways of knowing. The pedagogical 
content knowledge of an expert english teacher. Journal of Curriculum Studies, 
23(5), 409-421. 

Guerreiro, A. (1998). A pessoa do professor e o processo de supervisão: 
Representações sociais de alunos/futuros professores de matemática em estágio 
pedagógico ou prática pedagógica (tese de mestrado). Faro: Universidade do 
Algarve (texto policopiado). 

Heath, D. (1977). Maturity and competence. New York: Gardner. 

Kohlberg, L. e Mayer, R. (1972). Development as the aim of education. Harvard 
Educational Review, 42(4), 449-496. 

Marcelo Garcia, C. (1992). A formação de professores: novas perspectivas baseadas na 
investigação sobre o pensamento do professor. In A. Nóvoa (Org.), Os 
professores e a sua formação (pp. 49-76). Lisboa: Dom Quixote e Instituto de 
Inovação Educational. 

Ralha-Simões, H. e Simões, C. (1998). Resiliência e tarefas de desenvolvimento: a 
educação e as diferentes etapas da vida. Psicopedagogia, Educação e Cultura, 
2(2), 345-360. 

Simões, C. (1996). O desenvolvimento do professor e a construção do conhecimento 
pedagógico. Aveiro: Fundação João Jacinto de Magalhães. 

Sprinthall, N. e Thies-Sprinthall, L. (1983). The teacher as an adult learner: a 
cognitive-developmental view. In G. Griffin (Ed.), Staff development (pp. 13-35). 
Chicago: NSSE e University of Chicago Press. 

Tavares, J. (1992). A aprendizagem como construção de conhecimento pela via da 
resolução de problemas e da reflexão. Aveiro: CIDInE. 

Tavares, J. (Ed.) (1993). Dimensão pessoal e interpessoal na formação. Aveiro: 
CIDInE. 

Tavares, J. (Ed.) (1994). Para intervir em educação. Aveiro: CIDInE. 



Conhecimento pedagógico e desenvolvimento humano 

109 

Tavares, J. (1996). A formação como construção do conhecimento científico e 
pedagógico. In I. Sá-Chaves (Ed.), Percursos de formação e desenvolvimento 
profissional (pp. 58-73). Porto: Porto Editora. 

Tavares, J. (1997). Uma sociedade que aprende e se desenvolve: Relações 
interpessoais. Porto: Porto Editora. 

Tavares, J. e Alarcão, I. (1985). Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. 
Coimbra: Almedina. 

Tavares, J., Gonçalves, O., Ferreira-Alves, J., Marques, R., Santiago, R. e Simões, C. 
(1991). Dimensão do desenvolvimento pessoal e social na formação contínua 
contínua de professores. In J. Tavares (Org.), Formação contínua de professores: 
Realidades e perspectivas (pp. 79-112). Aveiro: Universidade de Aveiro. 

 
 



Simões 

110 

 



O professor e a Matemática 

111 

 
 
 
 

O professor e a Matemática 
 

Maria de Lurdes Serrazina 
Escola Superior de Educação de Lisboa 

 
 

Introdução 

O que me proponho fazer neste texto não é uma análise crítica de 
todo o trabalho de síntese, mas sim uma reflexão sobre a investigação revista 
no capítulo dedicado ao professor de Matemática (esta reflexão tem por base, 
exclusivamente, o tratado no livro), quais as áreas em que se insere e aquelas 
onde não existem estudos ou são muito poucos, numa tentativa de lançar 
algumas pistas para o que poderá ser o futuro da investigação em Portugal 
neste domínio. Esta análise será dividida em duas secções, sendo a primeira 
referente à globalidade do capítulo e a segunda às diferentes secções. O artigo 
termina com uma secção onde se lançam algumas pistas para o futuro. 

 

Análise global 

No livro, são analisados 70 estudos. Destes, 42 podem ser 
identificados com teses de mestrado ou de doutoramento ou comunicações que 
correspondem a trabalhos em curso no âmbito de trabalhos para obtenção de 
graus académicos; 8 correspondem a estudos realizados no âmbito da 
experimentação dos novos programas do ensino não superior; um no âmbito 
das provas globais do décimo ano; um outro um estudo de grande dimensão 
— o TIMSS. Acrescem 18 trabalhos de investigação que, na sua grande 
maioria, podem ser identificados com estudos realizados no âmbito de 
projectos de investigação institucionais. 
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Na minha perspectiva, pareceu-me importante começar por esta 
análise, na medida em que podemos constatar que, como comunidade 
científica, temos hoje muito mais condições e, consequentemente, 
responsabilidades para realizarmos projectos de investigação nesta área e, por 
outro lado, ajuda a explicar a característica bastante parcelar da investigação 
realizada neste domínio. Isto é, temos hoje um número razoável de pessoas na 
comunidade de investigadores em educação matemática que realizou estudos 
com professores, mas exactamente porque foram estudos para a obtenção de 
graus académicos têm exigências (por exemplo, de tempo de realização) 
incompatíveis com a realização de investigações mais completas no sentido de 
conhecer o professor total (Fullan e Hargreaves, 1992). 

Outro aspecto que me pareceu relevante para nos inteirarmos da 
nossa investigação foi o de perceber como é que os autores do livro inseriram 
os trabalhos de investigação analisados nos quatro tópicos em que o capítulo 
está organizado: (i) o professor e a Matemática, (ii) ensino da Matemática: 
concepções e práticas, (iii) o professor, a escola e a inovação, e (iv) formação 
e desenvolvimento profissional; e qual a população estudada, de acordo com 
os três grupos mencionados no texto: futuros professores, professores do 1º 
ciclo do ensino básico e professores dos 2º, 3º ciclos do ensino básico e do 
ensino secundário. Estes resultados estão na Tabela 1.  

De realçar a escassez de trabalhos no 1º ciclo que, embora 
mencionados várias vezes, correspondem apenas a oito trabalhos diferentes. 
Sendo este um grupo muito estudado noutros países, esta situação parece 
reflectir a pouca atenção prestada pelos investigadores portugueses em 
educação matemática ao que se passa neste ciclo. No entanto, pode ser apenas 
um reflexo da origem dos investigadores em educação matemática em 
Portugal — normalmente da área do ensino da Matemática dos outros níveis 
de ensino — e da forma como têm vindo a ser encarados os seus professores 
— um grupo profissional com poucas ligações aos outros professores e aos 
outros níveis de ensino e socialmente desvalorizado em relação a estes. Esta 
situação deve constituir motivo de reflexão e análise uma vez que se trata de 
um nível de ensino de importância fundamental. 
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Tabela 1 
Número de estudos por tópico e por grupos de professores. 

 
 
Tópicos/Subtópicos 

 
Futuros 
Profs. 

 
Profs. 
do 1º 
ciclo 

Profs. do 
2º e 3º 
ciclos e 
ens. sec. 

 
O professor e a Matemática: 

- Conhecimento da Matemática 
- Concepções sobre a Matemática 
- Relação com a Matemática 

 

 
 

5 
4 
1 

 
 

1 
4 
1 

 
 

1 (estag.) 
6 
6 

 
Ensino da Matemática: concepções e 
práticas: 

- Finalidades e objectivos 
- Resolução de problemas 
- Outras orient. curriculares 
- Visão do aluno e aprendizagem 
- Métodos e formas de trabalho 

Materiais 
Calculadoras 
Computadores 

- Avaliação 
 

 
 
 

1 
2 
3 
2 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

4 
- 
1 
- 
1 
4 
- 
1 
- 

 
 
 

6 
5 
9 
5 
8 
2 
5 
5 
6 

 
O professor, a escola e a inovação: 

- O professor e a dinâmica escolar 
- O professor e a inovação 
- Identidade profissional 

 

 
 
- 
- 
1 

 
 

1 
- 
- 

 
 

5 
7 

10 

 
Formação e desenvolvimento 
profissional: 

- Necessidades de formação 
- Objectivos da formação 
- Dispositivos e dinâmicas 
- Processos vividos professores 

 

 
 
 

1 
3 
7 
- 

 
 
 

3 
4 
5 
2 

 
 
 

9 
5 
6 

12 
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Relativamente aos tópicos estudados, dos oito estudos realizados no 
1º ciclo, quatro abordam o subtópico das Concepções e o maior número 
refere-se ao tópico Formação e desenvolvimento profissional. Os tópicos 
menos estudados são o Ensino da Matemática, onde é mencionado apenas 
pontualmente um estudo (Veia, 1995) no subtópico Outras orientações 
curriculares. Em subtópicos como Resolução de problemas, Visão do aluno e 
da aprendizagem ou Calculadoras não é mencionado qualquer estudo. 
Também no tópico O professor, a escola e a inovação é apenas referido um 
trabalho relativamente à dinâmica da escola. Quando comparamos com o que 
se passa nos outros níveis de ensino, verificamos que, por exemplo, neste 
último tópico são referidos 19 estudos com professores do 2º, 3º ciclos e 
secundário e apenas um com professores do 1º ciclo.  

Também sobre os futuros professores de Matemática os estudos são 
relativamente escassos, nomeadamente, futuros professores do 1º ciclo, onde 
apenas é mencionado um estudo, realizado por José Manuel Matos em 1984, 
sobre o nível de conhecimento em geometria dos futuros professores. 

Como foi dito previamente, a investigação sobre professores 
analisada refere-se maioritariamente a aspectos parcelares do estudo do 
professor total (Fullan e Hargreaves, 1992), isto é, aborda apenas um dos 
quatro tópicos em que esta revisão foi organizada. Apenas quatro dos estudos 
atravessam os quatro tópicos (ver Tabela 2), mas, mesmo assim, de forma 
diferente. Só um deles é referido em nove dos subtópicos, sendo um outro 
referido apenas em quatro. Oito estudos analisam três dos tópicos, mas 46 
trabalhos apenas correspondem a um dos tópicos. 

O tópico em que se referem mais estudos (ver Tabela 3) é o Ensino 
da Matemática, seguido por Formação e desenvolvimento profissional. De 
realçar que, mesmo num período em que os novos programas foram 
introduzidos nos diferentes níveis do ensino não superior, o tópico O 
professor, a escola e a inovação é aquele em que menos estudos são referidos. 
Podemos conjecturar que este aspecto está relacionado com a natureza dos 
trabalhos de investigação que mais se têm realizado — teses para a obtenção 
de grau de mestre — que, normalmente, têm de ser concluídos num período 
relativamente curto e a natureza de estudos ligados à escola e inovação que 
são naturalmente mais prolongados no tempo. 
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Tabela 2 
Abrangência dos estudos analisados. 
 

Nº de 
tópicos 

Nº de 
estudos 

Nº de 
subtóp. 

Nº de 
estudos 

 
4 

 
3 

9 
6 
4 

1 
1 
1 

 
3 

 
8 

7 
6 
5 
4 
3 

1 
1 
3 
1 
2 

 
2 

 
13 

6 
5 
4 
3 
2 

1 
1 
2 
2 
7 

 
1 
 

 
46 

  

 
 
 
Tabela 3 
Número de trabalhos analisados por tópico. 
 

 
Tópicos 

O professor 
e a 

Matemática 

Ensino 
da 

matemática 

O professor, 
a escola e a 
inovação 

Formação e 
desenvolv. 
profissional 

 
Nº estudos 

 

 
25 

 
43 

 
18 

 
35 

 
 
Na secção seguinte, é feita uma análise mais pormenorizada de cada 

um dos tópicos. 
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Análise por tópico 

Nesta secção, apresenta-se uma análise de cada um dos tópicos, 
tentando realçar alguns aspectos de cada um deles. 

 

O professor e a Matemática  

Este tópico está subdividido em três subtópicos: Conhecimento da 
Matemática, Concepções sobre a Matemática, e Relação com a Matemática. 

 
Conhecimento da Matemática 

Neste subtópico, são mencionados quatro estudos envolvendo futuros 
professores, um estudo de caso de um professor estagiário e um estudo sobre 
as necessidades de formação de professores do 1º ciclo num distrito do norte 
do país. De destacar que no texto se refere: Esta investigação tem tido um 
carácter algo disperso, sendo bastante reduzida no que se refere a 
competências que se situam para além das chamadas competências básicas 
(p. 218). 

Dos elementos referidos no texto parece abusiva a conclusão que: O 
conhecimento matemático dos professores do 1º ciclo parece de um modo 
geral deixar muito a desejar e nos outros ciclos de escolaridade são 
igualmente visíveis alguns problema (p. 219). Já a conclusão que estabelece 
que a investigação realizada mostra que o conhecimento matemático dos 
futuros professores é em muitos aspectos inadequado (p. 227) parece poder 
deduzir-se dos resultados dos estudos analisados. 

Nesta secção é afirmada a necessidade de repensar as competências 
que os professores de Matemática dos diferentes níveis de ensino devem 
possuir, o que implica uma maior atenção quer à formação inicial quer à 
formação contínua. Mas quais são essas competências? 

 
Concepções sobre a Matemática 

Trata-se de um dos subtópicos abordados em mais estudos e nos 
diferentes grupos (futuros professores, professores do 1º ciclo, professores do 
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2º e 3º ciclos e secundário). De acordo com o texto, a investigação analisada 
permite concluir que as concepções que os professores têm da Matemática são 
a de um corpo de conhecimentos altamente abstracto e especializado, duma 
disciplina muito marcada por aspectos formais, lógicos e dedutivos em que se 
distingue perfeitamente o certo do errado e que a Matemática escolar é 
constituída por um conjunto de temas com reduzida ligação entre si, onde se 
pretende que os alunos adquiram uma boa competência na resolução de um 
conjunto de situações-tipo (p. 222). No entanto, alguns dos estudos analisados 
referem a existência de concepções diferentes em professores que 
participaram em actividades de inovação ou que vivenciaram perspectivas 
diferentes na sua formação inicial. Mas, estes são ainda em pequeno número. 

Se as concepções e as práticas estão dialecticamente relacionadas 
(Thompson, 1992), que consequências deve a comunidade portuguesa de 
investigação em educação matemática retirar do conhecimento deste estado de 
coisas, aparentemente, incompatível com as actuais orientações do ensino da 
Matemática? 

 
Relação com a Matemática 

Os estudos mencionados são maioritariamente de professores do 2º e 
3º ciclos e ensino secundário. Apenas é referido um com professores do 1º 
ciclo e outro com futuros professores do 2º ciclo. De realçar que muitos dos 
professores estudados não mostram um entusiasmo particular pela 
Matemática, referindo muitos deles experiências negativas como os sues 
alunos. Muitos deles parecem ter ficado marcados por uma experiência 
negativa no ensino superior e embora alguns evidenciem uma relação mais 
positiva, mesmo assim não parecem envolver-se muito em actividades de 
investigação matemática. Como ultrapassar esta situação quando resultados 
de investigação internacional mostram que a forma como os professores 
viveram a Matemática como estudantes pode ser um factor importante no 
desenvolvimento das suas crenças e da sua confiança (Ball, 1990; Civil, 1993) 
e na forma como explícita ou implicitamente a transmitem aos seus alunos? 
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Ensino da Matemática: concepções e práticas 

Este assunto está dividido em seis subtópicos que irei tratar em 
separado. 

 
Finalidades e objectivos do ensino da Matemática 

Relativamente às finalidades e objectivos, as conclusões dos 
diferentes estudos parecem apontar que as concepções da maioria dos 
professores sobre esta matéria são menos ambiciosas que as que vêm 
expressas nos programas oficiais (p. 231). Diferentes perspectivas são 
apontadas, parecendo prevalecer as que consideram a Matemática como a 
ciência do rigor, abstracta, dedutiva, como domínio por excelência do 
raciocínio puro, embora outros valorizem uma perspectiva instrumentalista. 
No entanto, existe ainda uma perspectiva ligada a novas concepções 
filosóficas e educativas que valorizam o desenvolvimento de capacidades nos 
alunos. 

 
Resolução de problemas 

Em relação à resolução de problemas, refira-se que, embora os 
actuais programas do 1º ciclo em vigor desde 1991 coloquem a resolução de 
problemas no centro das actividades matemáticas, não é mencionado qualquer 
trabalho de investigação que mostre como é que os professores deste nível de 
ensino lidam com esta questão. Relativamente aos outros níveis, os trabalhos 
apresentados são de natureza descritiva e limitam-se a referir que a ideia tem a 
adesão dos professores, mas, na prática, tem-se revelado problemática. No 
entanto, e de acordo com os autores, falta investigação sobre os dilemas 
concretos que os professores têm na sala de aula e como procuram superar as 
dificuldades. Mais uma vez, pode especular-se que esta situação resulta do 
facto deste tipo de estudo só ser possível com um trabalho de campo bastante 
prolongado no tempo, o que pode ser incompatível com as exigências de 
tempo da maioria dos trabalhos analisados. Mas pode ser um tema interessante 
para ser tratado por uma equipa de investigação. 
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Outras orientações curriculares 

Dos estudos mencionados apenas dois se referem a professores do 1º 
ciclo, sendo um de carácter quantitativo sobre a experimentação dos novos 
programas e com professores do 4º ano e outro em que é referida a opinião de 
um professor sobre os novos programas. São mencionados três estudos com 
futuros professores do 3º ciclo e ensino secundário, sendo um deles sobre as 
suas concepções da geometria. Os restantes referem-se quase exclusivamente à 
experimentação dos novos programas.  

De salientar que não tem sido dada grande atenção a este subtópico 
na investigação portuguesa e que os professores têm uma generalizada visão 
do programa como uma sequência de tópicos, remetendo para segundo plano 
as finalidades e a metodologia e dificuldades com a articulação dos vários 
domínios de objectivos curriculares e com a adopção de estratégias 
adequadas de gestão do programa. 

 
Visão do aluno e da aprendizagem 

Os estudos realizados parecem concluir que a visão do aluno e da 
aprendizagem que predomina é bastante negativa: predomina nos professores 
e futuros professores de Matemática uma visão tendencialmente negativa e 
baseada no senso comum acerca do aluno e da aprendizagem (p. 245), onde 
o aluno e a aprendizagem parecem estar ausentes. Parece haver ainda uma 
ideia dominante que aprender Matemática se faz essencialmente através da 
prática repetitiva e da resolução de exercícios, onde aparece como essencial o 
domínio das competências básicas de cálculo. 

Mais uma vez não são referidos estudos com professores do 1º ciclo, 
onde as experiências vividas pelos alunos na sua actividade matemática 
podem constituir um marco fundamental para a aprendizagem posterior da 
disciplina. 

 
Métodos e formas de trabalho  

Relativamente a este subtópico, os estudos parecem apontar para a 
existência de aulas de cariz fortemente expositivo, complementadas por aulas 
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de resolução de exercícios, embora também seja referido que começa a 
aparecer outro tipo de aulas em que a teoria e a prática surgem interligadas. 
Embora os autores tenham englobado neste subtópico a utilização de 
materiais, de calculadoras e de computadores, pareceu importante separá-los 
para uma maior compreensão do que se passa com cada um. 

Materiais. São referidos poucos trabalhos de investigação 
relativamente à utilização de materiais manipuláveis, mas, curiosamente, a 
maioria diz respeito ao 1º ciclo. Mesmo neste ciclo não são referidos estudos 
sobre os dilemas que se põem aos professores na organização da sala de aula. 
Apenas um dos estudos refere o caso de dois professores que fazem intenso 
uso de materiais manipuláveis, tirando deles grande partido para o processo 
de ensino-aprendizagem. 

É mencionado um estudo com professores do 2º ciclo onde se refere 
que o uso dos materiais existentes pelos professores é muito limitado. Um 
outro estudo realizado com professores do 3º ciclo e secundário conclui que os 
materiais mais usados são o giz e o quadro negro. 

Também, nesta área, é necessário realizar mais investigação. Os 
programas em vigor propõem a utilização de materiais manipuláveis em todos 
os níveis educativos. É preciso investigar aspectos de organização e gestão da 
aula quando os materiais manipuláveis são utilizados. 

Calculadoras e Computadores. No que se refere às calculadoras, não 
existem estudos realizados com professores do 1º ciclo. Relativamente aos 
outros níveis de ensino, os dados disponíveis parecem apontar para atitudes 
muito variáveis que vão desde uma recusa frontal até à sua aceitação duma 
forma moderada. No entanto, também neste campo sabe-se pouco sobre a 
estrutura da sala de aula e sobre o papel do professor. 

Relativamente ao uso do computador, as únicas experiências 
inovadoras que são referidas existiram no âmbito do Projecto Minerva.  

Assim, conclui-se que, apesar das fortes recomendações dos 
programas em vigor, tanto as novas tecnologias como os materiais 
manipuláveis têm pouca expressão nas práticas pedagógicas dos professores. 
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Avaliação 

A avaliação aparece como um tema pouco estudado. Os autores 
concluem que: O campo das concepções e práticas dos docentes sobre a 
avaliação surge como um dos menos explorados pela investigação em 
educação matemática (p. 256). 

Na realidade, os estudos mencionados referem-se explícita ou 
implicitamente às formas de avaliação usadas pelos professores ou às 
concepções e práticas dos professores em relação à avaliação. Um analisa as 
potencialidades de diversas formas de avaliação de um projecto de 
desenvolvimento curricular. Das conclusões deste tópico, apresentadas no 
livro, destaco:  

Há pouca investigação que dê a conhecer os dilemas concretos 
vividos pelos professores na sala de aula, com indicação dos 
efeitos associados às diversas estratégias e dos modos como se 
procura superar as dificuldades. (p. 239) 

(…) predomina nos professores e futuros professores de 
Matemática uma visão tendencialmente negativa e baseada no 
senso comum acerca do aluno e da aprendizagem. 

(...) prática repetitiva ... para se aprender qualquer assunto. (p. 
245) 

(…) o aluno e a aprendizagem dois grandes ausentes. (p. 246) 

Estes resultados mostram que a calculadora já encontra uma 
certa expressão nas práticas pedagógicas dos professores, 
muito embora seja aceite de modos muito diversos e usada de 
formas muito distintas. (p. 252) 

As novas tecnologias (…) ainda estão pouco integradas nas 
práticas pedagógicas. (p. 253) 

Sabe-se pouco sobre a estrutura da sala de aula como ambiente 
de aprendizagem e sobre o papel do professor na sua criação e 
condução. (p. 252) 

A investigação mostra que há várias maneiras como está a ser 
vista e a ser realizada a prática pedagógica nos diversos níveis 
de ensino. (p. 257) 
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que podem, por um lado, lançar alguma polémica e, por outro, fornecer pistas 
sobre trabalhos futuros. Revelam-nos, igualmente, que no campo das 
concepções e práticas há ainda um longo trabalho a desenvolver. 

 

O professor, a escola e a inovação 

Neste tópico, estão incluídos os seguintes subtópicos: O professor e a 
dinâmica escolar, O professor e a inovação, e A identidade profissional do 
professor de Matemática. 

 
O professor e a dinâmica escolar 

Dos vários estudos mencionados ressaltam diversas formas de os 
professores se inserirem na dinâmica da escola. Em qualquer dos casos, parece 
haver uma cultura organizacional fortemente marcada pelo individualismo e o 
trabalho cooperativo com colegas não parece ser um ponto forte da cultura 
profissional do professor de Matemática. Mesmo quando existe algum 
trabalho colaborativo, como é o caso do estudo do 1º ciclo referido, esse não 
abarca a Matemática. 

 
O professor e a inovação 

São mencionados diversos estudos sobre a forma como os 
professores se envolvem em actividades de cariz inovador relacionadas com 
os novos programas. Estes estudos tiveram, muitas vezes, como base a 
implementação da Reforma Curricular. Não deixa de ser significativo o facto 
de todos os estudos mencionados se referirem a professores do 3º ciclo do 
ensino básico e do ensino secundário. Da análise apresentada conclui-se que: 

A mudança das práticas pedagógicas na sala de aula, segundo 
perspectivas inovadoras, remete para aspectos muito diversos 
que envolvem tanto o campo das competências profissionais 
dos professores como o campo das suas atitudes e disposição 
para o desenvolvimento profissional. As iniciativas em que os 
professores assumem um forte protagonismo mostram possuir 
um dinamismo incomparavelmente mais profundo do que as 
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iniciativas em que eles aparecem como simples executores. (p. 
266) 

Parece urgente a realização de estudos sobre projectos de inovação 
nos diferentes níveis educativos, pois os dilemas que se colocam aos 
professores dos 1º e 2º ciclos podem não ser coincidentes com os do 3º ciclo e 
ensino secundário. 

 
A identidade profissional do professor de Matemática 

Neste subtópico, são analisados estudos que se debruçam sobre quem 
são os professores de Matemática. São referidos estudos quantitativos sobre o 
número de professores existentes e se são, ou não, profissionalizados. Nesta 
tentativa de caracterizar os professores, não são referidos estudos que nos 
mostrem quem são os professores do 1º ciclo do ensino básico para além de 
serem todos profissionalizados. Também em relação ao 2º ciclo, são 
necessários mais dados sobre quem ensina Matemática. Relativamente a estes 
ciclos, coexistem na profissão professores com formação em Matemática 
bastante diferente e que era necessário conhecermos melhor. 

Os estudos de caso mencionados referem-se a professores ou futuros 
professores dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário. De 
salientar as seguintes conclusões: 

A escola e a disciplina parecem ser os elementos mais fortes na 
constituição da entidade profissional do professor de 
Matemática. (p. 272) 

A identidade profissional do professor de Matemática parece 
resultar da conjugação de dois aspectos: a sua vivência da 
escola e o seu modo de encarar a disciplina que ensina. (p. 
273) 

Os programas de formação inicial — e sobretudo o estágio 
pedagógico — são pontos marcantes do percurso de formação. 
(p. 273) 

Sente-se a falta de um quadro do que é a verdadeira 
competência profissional do professor de Matemática. (p. 273) 
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Formação e desenvolvimento profissional 

Este tópico está dividido em quatro subtópicos: Necessidades de 
formação, Objectivos da formação, Dispositivos e dinâmicas de formação, e 
Processos vividos pelos professores. 

 
Necessidades de formação 

Neste subtópico, são analisados diferentes estudos que abordam as 
necessidades de formação dos professores dos diversos níveis educativos. 
Embora se afirme que os professores tendem a valorizar a formação que se 
relaciona directamente com a sua prática e que contextos diversificados 
parecem fazer surgir diferentes necessidades de formação, é questionado o 
papel da reflexão na consciencialização pelos professores de quais são as suas 
necessidades de formação. E conclui-se que a percepção das necessidades de 
formação tende a evoluir com a vivência educativa, e muitas vezes com a 
própria participação em processos de formação (p. 278). Esta conclusão 
parece apontar para a necessidade de realização de trabalhos de investigação e 
de formação durante períodos temporais longos. 

 
Objectivos da formação 

São analisados diferentes estudos apresentados de acordo com o tipo 
de objectivos dos programas de formação. Um primeiro grupo inclui 
programas orientados para a aquisição de novos conhecimentos e 
competências por parte dos professores e cujos trabalhos têm estado 
prioritariamente virados para a formação inicial. Um segundo grupo de 
programas, voltados para a formação contínua, dirigem-se sobretudo às 
práticas educativas dos professores e procuram, a partir de uma intervenção 
concreta, despoletar mudanças profundas nas concepções e práticas 
educativas. Num terceiro grupo, estão incluídos trabalhos orientados 
sobretudo para promover a mudança das atitudes dos professores e o seu 
desenvolvimento profissional. 

Conclui-se que a tendência mais recente vai no sentido de procurar 
combinar as diversas vertentes, estabelecendo em simultâneo objectivos no 
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domínio da didáctica e no domínio do desenvolvimento profissional global do 
professor (p. 283). 

 
Dispositivos e dinâmicas de formação 

Os autores distinguem programas de formação organizados segundo 
o modelo escolar — currículo basicamente pré-definido, decorrendo num 
período relativamente curto e tendo a respectiva dinâmica fortemente centrada 
na figura do formador. Existem diversos estudos nesta modalidade, a maioria 
deles com futuros professores, que consistem, no essencial, na transmissão de 
um corpo de conhecimentos ou no desenvolvimento de competências bem 
definidas. 

É identificado um outro conjunto de programas de formação que 
procuram deixar uma margem importante de concretização para o desenrolar 
da própria formação, são mais prolongados no tempo e o formador tem um 
papel menos directivo. Estes são classificados como dispositivos orientados 
para o desenvolvimento profissional. 

 
Processos vividos pelos professores 

Neste ponto, são analisados diversos estudos que descrevem 
processos vividos pelos professores, quer projectos de inovação curricular, 
quer processos vividos dentro de programas de formação de cunho mais 
formal.  

Conclui-se que os programas que apostam na iniciativa e 
responsabilização do professor pelo seu desenvolvimento profissional 
encontram diversas dificuldades, que vão desde a definição do projecto até 
aos problemas de insegurança que resultam do facto de não existir a figura 
tutelar de formador. Na formação inicial, sugere-se o reequacionar do papel da 
prática e, na formação contínua, opta-se por levar os professores, pelo menos, 
a uma co-responsabilização pela sua formação. 

Se entendermos por desenvolvimento profissional o conjunto de 
todas as experiências formais e informais ao longo da carreira do professor 
desde a formação inicial até à reforma (Fullan, 1991, p. 326) e que ser 
professor é um processo que se desenvolve ao longo da vida, que começa 
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muito antes de começar a formação inicial e que continua a aprender e a 
mudar ao longo da sua vida profissional (Brown e Borko, 1992), então toda a 
formação em que o professor participe contribui para o seu desenvolvimento 
profissional. 

 

Perspectivas para o futuro 

A investigação sobre o professor de Matemática deve cada vez mais 
ter como objectivo o estudar o professor total na escola total, no sentido 
definido por Fullan e Hargreaves (1992): o propósito do professor, incluindo 
as suas crenças, objectivos e valores; o professor como pessoa, com a sua 
singularidade; o contexto no qual o professor trabalha; e a cultura de ensino, 
isto é, as relações de trabalho que os professores têm com os seus colegas 
dentro e fora da escola. Esse estudo deve incluir os diferentes domínios do 
conhecimento do professor definidos por Grossman (1995): conhecimento do 
conteúdo, conhecimento dos alunos e da aprendizagem, conhecimento da 
pedagogia em geral, conhecimento do currículo, conhecimento do contexto e 
conhecimento de si próprio. Para isso, temos que nos envolver em programas 
prolongados no tempo, de características etnográficas, programas 
colaborativos em que o(s) investigador(es) funcione(m) também como apoio e 
como recurso, de forma a que por meio da reflexão, os professores adquiram 
confiança e se tornem profissionais competentes (Eraut, 1994) no sentido em 
que têm competências e são capazes de as utilizar no seu dia-a-dia como 
professores. 

É preciso conhecermos melhor os professores em todas as suas 
dimensões e, nomeadamente, são necessários mais estudos sobre os 
professores do 1º ciclo na sua faceta de professores de Matemática, quer a 
nível da formação inicial quer da formação contínua. Por outro lado, devem 
ser realizadas investigações que relacionem o conhecimento dos professores 
com o contexto escolar e a aprendizagem dos alunos. 

Parece-me que, cada vez mais, nós, que somos também formadores, 
nos devemos colocar numa perspectiva não de fornecedores de serviços que 
“damos” conhecimento aos professores nos cursos, mas como facilitadores 
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que propomos uma série de situações de aprendizagem que organizámos 
cuidadosamente. Ao trabalharmos assim, os professores reflectem sobre a sua 
própria aprendizagem e nas implicações para as suas práticas pedagógicas. 
Esta postura parece-me poder e dever existir tanto na formação inicial como 
na formação contínua se o nosso objectivo é o desenvolvimento profissional 
dos professores. Fullan (1993) vai mais longe afirmando que o apoio 
colaborativo é uma componente necessária para o desenvolvimento 
profissional do professor. 
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A investigação em educação matemática: que caminhos? 
Síntese da discussão do painel 

 
Albano Silva 

Escola Superior de Educação de Portalegre 
 
 
O painel, que se realizou na parte final do Encontro, tinha como 

objectivo discutir caminhos para a investigação em educação matemática em 
Portugal para os próximos anos, tendo como ponto de partida a investigação já 
realizada na área e sistematizada no trabalho de síntese Investigação em 
Educação Matemática e Desenvolvimento Curricular, que serviu de base às 
discussões realizadas. Neste painel, participaram Teresa Assude, João Filipe 
Matos, Maria de Lurdes Serrazina e João Pedro da Ponte. 

Numa primeira parte, procurou-se que os participantes no painel 
lançassem para discussão propostas de temas e de áreas de investigação que 
emergissem directamente do livro e que sentissem a necessidade de serem 
trabalhadas ou aprofundadas. Numa segunda parte, partindo da análise da 
situação actual, procurou-se abrir uma discussão sobre novos caminhos (novas 
áreas, novos temas, novas problematizações) para a investigação em educação 
matemática não previstos no livro de referência e que se considerasse de 
fulcral importância iniciar. 

Das intervenções realizadas pelos diferentes participantes no painel e 
da discussão que estas geraram, registam-se aqui, de forma resumida, as ideias 
fundamentais avançadas, na perspectiva do moderador do painel. As eventuais 
intervenções escritas de cada um dos participantes do painel poderão 
complementar e aprofundar estas ideias. 
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Primeira parte 

De um ponto de vista genérico, ficou clara a necessidade de explicitar 
melhor os quadros conceptuais e os aspectos metodológicos dos estudos. 
Eventualmente, uma meta-análise sobre as metodologias utilizadas nas teses 
de doutoramento seria uma hipótese de trabalho a ter em conta. Também foi 
reforçada a ideia de que não deveremos deixar de investir na investigação 
sobre as razões e as finalidades de ensinar Matemática. 

No que diz respeito às questões directamente ligadas ao currículo de 
Matemática, sentiu-se a necessidade de: (i) estudar mais aprofundadamente a 
evolução dos currículos em Portugal; (ii) olhar de novo para os currículos e 
perceber significados sobre o aprender e o saber; e (iii) explicitar melhor o 
entendimento do professor como criador de currículo. Considerou-se também 
existir falta de observações naturalistas (o que se faz) que permitam dar um 
conhecimento das práticas reais dos professores (cenários possíveis do 
currículo real ou implementado), bem como dar, em consequência, uma 
perspectiva mais real sobre a utilização de materiais pelos professores de 
Matemática. 

No que diz respeito a estudos sobre professores, considerou-se: (i) a 
necessidade de aprofundar o estudo sobre as competências profissionais dos 
futuros professores; (ii) ter maior preocupação com as concepções reveladas; 
(iii) trabalhar, no que à noção de desenvolvimento profissional diz respeito, as 
questões da dimensão pessoal, bem como a dimensão da cultura profissional e 
organizacional dos professores; e (iv) estudar os gestos profissionais e os 
saberes didácticos necessários para gerir a sala de aula. 

No que diz respeito às formas de trabalho da investigação, 
considerou-se a necessidade de: (i) ligar mais a investigação e a formação; (ii) 
aumentar o desenvolvimento de projectos de investigação encadeados entre si, 
organizados em constelação, a fim de tirar partido dessa globalidade para os 
projectos individuais; e (iii) criar situações que permitam reproduzir nas 
investigações os dispositivos de inovação concebidos nos projectos. 

Em relação à investigação realizada e sistematizada no livro de 
referência deste Encontro, ressalta a pouca investigação em torno dos 
problemas concretos do 1º ciclo do ensino básico e, tendo em conta a 
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relevância deste nível de escolaridade, foi focada a necessidade de se saber de 
forma mais precisa o que se passa nesse ciclo, a necessidade de retratos do 1º 
ciclo. 

 

Segunda parte 

Quais as áreas de trabalho que têm sido dominantes na investigação 
em educação matemática em Portugal? Que novas áreas se perspectivam? 

A tradição da investigação em educação matemática em Portugal, 
embora recente, construiu um caminho normal um pouco à luz da tradição de 
investigação em outros países da Europa e da América.  

A investigação em educação matemática em Portugal começa a 
ganhar consistência em meados da década de 80 com o início dos mestrados 
no Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa.  

O percurso da investigação em Educação Matemática em Portugal 
assentou, basicamente, em três áreas fundamentais: o currículo, a 
aprendizagem dos alunos e o estudo do professor. 

O trabalho em torno dos problemas do currículo prende-se com a 
necessidade de ensinar Matemática nas escolas. Até 1991, os estudos 
desenvolvidos assentam, fundamentalmente, na necessidade de encontrar 
novas propostas curriculares (no pressuposto da inadequação dos currículos 
existentes) a partir de experiências de inovação curricular. De 1992 a 1996, os 
estudos realizados nesta área prendem-se, essencialmente, com aspectos de 
generalização dos novos currículos (que datam de 1991) e com trabalhos de 
diagnóstico sobre o currículo real existente na prática das escolas dos 
diferentes graus de ensino. Trata-se de uma área de trabalho considerada, 
ainda, muito promissora. 

As dificuldades de aprendizagem dos alunos em Matemática e o 
trabalho realizado internacionalmente, em conjunto com especialistas da área 
da Psicologia preocupados com a aprendizagem da Matemática, acabaram por 
fazer evoluir estudos nesta área de trabalho que se mantém, ainda hoje, com 
grandes potencialidades. 
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A área de trabalho dos professores ganha, naturalmente, um lugar 
importante na investigação em educação matemática pela compreensão do 
papel deste no desenvolvimento do currículo (interpretando e criando 
currículo) com os alunos. De 1990 a 1996, nota-se uma evolução significativa 
nesta área, nomeadamente, em estudos que dizem respeito a crenças e 
concepções dos professores e à sua relação com o desenvolvimento 
profissional, a estudos sobre a dimensão pessoal e a estudos sobre a dimensão 
da cultura profissional e organizacional. 

Em suma, parece natural que o actual panorama da investigação em 
educação matemática em Portugal tenha, no seu curto período de vida, 
assentado no triângulo Currículo — Aprendizagem — Professores. Nestas 
áreas de trabalho ainda há muito que fazer e aprofundar como, por exemplo, 
melhorar a abordagem em termos teóricos e metodológicos das investigações 
realizadas.  

Contudo, neste painel, foram avançadas duas novas áreas de trabalho 
para a investigação em educação matemática que estão intimamente ligadas às 
anteriores e que são, no nosso entender, duas propostas extremamente 
pertinentes e a merecerem reflexão por parte de professores e investigadores. 

Uma dessas novas áreas de trabalho prende-se com os factores 
sistémicos que têm que ver com a sociedade e que influenciam o currículo, os 
alunos e os professores de Matemática. Um dos argumentos fortes que é 
avançado para fundamentar a necessidade desta área de trabalho é a obrigação 
ética de nos entendermos com diferentes audiências e com outras 
comunidades. 

A outra nova área de trabalho prende-se com aspectos do 
conhecimento de nós próprios e do trabalho que realizamos no âmbito da 
Didáctica da Matemática, da necessidade de reflectir sobre o saber que 
produzimos e o que constituímos enquanto comunidade, dando, em 
consequência, mais visibilidade ao trabalho desenvolvido. Trata-se de uma 
área intimamente ligada à teoria da educação matemática e que foi 
referenciada como a área de trabalho do auto-conhecimento.  
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Algumas questões para lançar pistas de investigação 
em educação matemática 

 
Teresa Assude 

Equipe DIDIREM (Paris 7) e IUFM de Versailles 
 
 
O livro analisado neste encontro mostra bastante bem a riqueza da 

investigação em educação matemática em Portugal. Gostaria, no entanto, de 
pôr algumas questões que podem ser tratadas como pistas para novas 
investigações sobre o ensino e a aprendizagem da Matemática. 

Os trabalhos de cunho curricular apresentados no livro são relativos a 
experiências de engenharia didáctica que são o resultado dum trabalho em 
conjunto entre professores e investigadores. Essas experiências de inovação 
pedagógica ou curricular mostram que é possível transformar o ensino e a 
aprendizagem da Matemática de modo que os alunos sejam reais actores deste 
processo.  

Um primeiro tipo de questões que podemos pôr é o seguinte: os 
professores que participaram nestas experiências estão certamente 
convencidos que o que fazem é realmente importante para que os alunos 
construam uma outra relação com o saber matemático. Como é que se pode 
generalizar este tipo de experiência para outros professores que não estão 
apriori convencidos, por exemplo, da importância de trabalhar na resolução 
de problemas? Quais são as condições que permitem a reprodução deste tipo 
de situação? 

Um segundo tipo de questões é relativo à maneira como foi gerida a 
constituição dum novo contrato didáctico nas aulas onde foram feitas as 
experiências: quais foram os gestos profissionais que os professores utilizaram 
para a gestão do trabalho dos alunos quando eles resolviam os problemas 
propostos? O que é que é exigido depois aos alunos quando se avalia o 
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trabalho? O que é que se avalia? O que é que é institucionalizado? Estas 
questões parecem-me importantes, pois as respostas podem ajudar muitos 
professores que estão convencidos que esta maneira de trabalhar é interessante 
e necessária, mas não sabem o que fazer e como fazer. 

Um terceiro tipo de questões é relativo à análise e à observação de 
turmas que funcionam "normalmente". O que é que existe realmente? Como é 
que as aulas funcionam realmente em turmas "normais"? Quais são os gestos 
profissionais dos professores na gestão das aulas? Quais são os modelos que 
permitem explicar e compreender a acção do professor? Parece-me que é 
importante pôr-se este tipo de questões para se poder avançar no 
conhecimento da acção professoral seja em contextos de aulas tradicionais 
seja em contextos inovadores. 

Um quarto tipo de questões é relativo aos processos de transposição 
didáctica, por exemplo, o que se pode dizer sobre o ensino da álgebra 
elementar em Portugal? Como se pode caracterizar o que os alunos devem 
saber relativamente a um dado objecto de saber? Como se pode explicar o 
estado actual do ensino dum certo saber e a sua evolução? Parece-me que o 
estudo destas questões é importante para compreender e poder agir sobre o 
sistema de ensino tal como ele existe na maioria das escolas. 

Os estudos sobre as acções de inovação são complementares dos 
estudos sobre o ensino existente na maioria das escolas e este ponto de vista 
ainda não foi desenvolvido em Portugal. Esta situação compreende-se dado 
que a investigação em educação matemática é recente e que não se pode fazer 
tudo de repente, mesmo sendo fortes as pressões sociais para que se 
encontrem receitas (que podem não existir a curto prazo) para os problemas de 
educação em Portugal.  

Aqui vos deixo estas breves palavras que, do meu ponto de vista, 
põem questões importantes para quem quiser fazer delas problemas para 
estudar e para investigar. 
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Reflectindo sobre a investigação realizada 
e lançando pistas para o futuro 

 
Maria de Lurdes Serrazina 

Escola Superior de Educação de Lisboa 
 
 
A comunidade de investigação em educação matemática é 

relativamente recente em Portugal. A maioria das investigações têm sido 
realizadas como base para a elaboração de dissertações para a obtenção de 
graus académicos. Esta parece ser uma das justificações para o carácter 
parcelar dos trabalhos realizados com professores.  

A investigação sobre o professor de Matemática deve ter como 
objectivo estudar o professor total na escola total. Faltam estudos sobre as 
práticas pedagógicas, nomeadamente, sobre as questões que se colocam 
quando se desenvolvem actividades inovadoras ou quando se utilizam 
materiais (manipuláveis, calculadoras e computadores). Faltam estudos com 
professores de todos os níveis de ensino e, em particular, do 1º ciclo do ensino 
básico que nos forneçam indicações sobre o seu conhecimento profissional e 
como promover o seu desenvolvimento profissional. Também a investigação 
sobre a formação inicial de professores é escassa e, quando existe, 
corresponde apenas a aspectos muito parcelares. A formação inicial dos 
professores do 1º ciclo do ensino básico está completamente ausente e é 
preciso que seja estudada. 

Começa a existir um número razoável de investigadores em educação 
matemática, que são também, na sua maioria, formadores. Começamos a ter 
algumas condições para desenvolvermos modalidades de formação (por 
exemplo, projectos, círculos de estudos ou oficinas de formação) onde se 
possam conjugar formação e investigação. O papel do formador será o de 
promover e apoiar um ambiente que proporcione desafio e pesquisa. O 
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formador será um intervencionista que coloca, aos professores, perguntas 
relevantes para as suas necessidades. As respostas a estas perguntas serão 
investigadas colaborativamente. 

Cada vez mais a formação inicial e a formação contínua têm de estar 
interligadas. Devem ser desenvolvidos projectos de investigação-acção, com o 
estabelecimento e a manutenção de relações duradouras, nas quais os 
professores das instituições de formação, os futuros professores e os 
professores das escolas do ensino não superior sejam agentes activos na 
produção de um novo discurso pedagógico. Estes projectos exigem trabalho 
colaborativo entre investigadores e professores, prolongado no tempo, e onde 
sejam estudadas, quer as culturas dos professores, quer o seu papel como 
professores de Matemática.  

Como comunidade de investigadores e de formadores devemos 
conhecer melhor os processos de desenvolvimento profissional do professor, 
tendo em conta que este começa mesmo antes da entrada na formação inicial e 
continua ao longo da vida. Assim, são necessários estudos sobre os percursos 
de professores desde que começaram a sua formação inicial até aos primeiros 
anos de profissão, com professores dos diferentes níveis educativos. 
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Para um balanço do percurso da 
Didáctica da Matemática em Portugal (1980-1998) 

 
João Pedro da Ponte 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 
 
 
Nesta intervenção procuro sistematizar as grandes linhas do percurso 

da Didáctica da Matemática em Portugal, fazendo um breve balanço das áreas 
de investigação e das metodologias utilizadas. Termino, indicando alguns 
desafios que se colocam no seu desenvolvimento futuro. 

 

O que é e o que pode ser 

No curto período que vai de 1980 a 1998, a Didáctica da Matemática 
em Portugal transfigurou-se por completo. Em 1980, a Didáctica da 
Matemática existia apenas implicitamente, pelo trabalho que se desenvolvia 
em diversos terrenos profissionais — das escolas à administração educacional 
e à produção de manuais escolares. Aliás, nessa altura, nem era usual 
empregar este termo. Em 1998, a Didáctica da Matemática representa uma 
área extremamente activa de investigação e de formação em instituições de 
ensino superior, para além de constituir uma importante referência para o 
campo profissional. Hoje em dia, a Didáctica da Matemática existe à luz do 
dia e constitui um domínio prestigiado que acolhe professores, matemáticos, 
psicólogos, educadores e educadores matemáticos. 

O trabalho desenvolvido ao longo destes 18 anos está bem 
evidenciado na colecção de teses da APM, que representa um património de 
enorme valor (para além da grande originalidade, tanto em termos nacionais 
como internacionais, que esta colecção constitui). Marcos igualmente 
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importantes são a Revista Quadrante e os livros publicados na sequência dos 
encontros da Secção de Educação e Matemática da Sociedade Portuguesa de 
Ciências de Educação sobre questões como a relação Matemática-Realidade, a 
resolução de problemas, o conhecimento profissional e a formação de 
professores, a aprendizagem e o desenvolvimento curricular, bem como 
publicações emergentes de outros encontros e de projectos de investigação, 
algumas das quais destinadas aos professores e aos futuros professores. 

Como campo de investigação, a faceta que aqui mais nos interessa, a 
Didáctica da Matemática tem um objecto próprio — os problemas do ensino e 
da aprendizagem desta disciplina — usando o arsenal metodológico das 
Ciências Sociais e Humanas, onde naturalmente se enquadra. Trata-se de um 
campo em evolução, onde coexistem as abordagens de tipo monodisciplinar 
(em especial, baseadas na Psicologia da Educação) e as abordagens multi e 
interdisciplinares (em especial, inspiradas por desenvolvimentos recentes 
dentro da Epistemologia, da Sociologia, da Antropologia e da Psicologia 
Sociocultural). 

No futuro, a Didáctica da Matemática continuará certamente a ser um 
campo misto, onde se entrecruzam as lógicas profissionais e de investigação. 
Como área de investigação, o seu papel é o de formular e analisar os 
problemas com que se debate o ensino e a aprendizagem da Matemática, 
proporcionando conceitos, estratégias e instrumentos que podem ser 
relevantes para os que actuam no terreno profissional, para a administração 
educativa e para todos os que se interessam pelos problemas do ensino. No 
entanto, deve fazê-lo numa postura de humildade e assumindo permanente 
vigilância em relação à autosuficiência e à arrogância intelectual. Se mesmo as 
“ciências duras” por vezes se enganam e as suas aplicações conduzem a 
situações imprevistas e difíceis de controlar — basta pensar nos desastres 
ecológicos, para não falar de outros problemas ambientais —, muito mais 
razões temos para assumir prudência nas "verdades" e nas "certezas" 
referentes a um domínio tão complexo e tão dependente dos movimentos 
sociais como o dos problemas educativos. 
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Áreas 

O trabalho preparatório e as discussões realizadas neste encontro 
mostram que se constituiu em Portugal um corpus significativo de 
investigações em três áreas fundamentais: o currículo, a aprendizagem e o 
estudo do professor. 

No que se refere ao currículo, a investigação portuguesa empreendeu 
a análise dos problemas curriculares existentes e lançou as bases de uma 
definição, fundamentação e operacionalização de novas perspectivas 
curriculares. A Didáctica da Matemática teve bastante êxito na crítica ao 
currículo anterior e na criação de caminhos alternativos, baseados no uso de 
novas tecnologias, na resolução de problemas, nas actividades de investigação 
e de modelação, que têm revelado um assinalável potencial para promover a 
aprendizagem dos alunos. No entanto, tem sido manifesta a dificuldade em 
estudar os factores que, no sistema educativo e na sociedade, têm maior 
influência na generalização (ou na dificuldade em generalização) destas novas 
abordagens curriculares. 

A Didáctica da Matemática tem dado também contributos 
significativos para a compreensão do problema do insucesso e dos processos 
de aprendizagem dos alunos em determinados tópicos, como o conceito de 
número inteiro, de área, de proporcionalidade directa ou de função. 
Ultimamente, regista-se um crescendo de interesse pelo estudo dos problemas 
da aprendizagem numa perspectiva sociocultural. No entanto, manifestou-se 
alguma dificuldade por parte dos educadores matemáticos em explicar a razão 
de ser dos resultados do estudo internacional TIMSS (e dos resultados nos 
exames de 1996) ficando no ar uma forte dúvida sobre, afinal, o que sabem os 
alunos portugueses, no que se refere a esta disciplina. 

Os professores, ao longo destes anos, viram reconhecida a sua 
importância no processo de ensino-aprendizagem. Realizaram-se diversos 
estudos sobre a sua competência profissional (concepções, conhecimento 
profissional, práticas), sobre a sua identidade e cultura profissional e sobre os 
seus processos de formação e desenvolvimento profissional. Também aqui se 
regista alguma dificuldade em explicar os resultados do TIMSS, colocando-se 
a dúvida sobre, afinal, o que ensinam os professores portugueses — o que está 



Silva, Assude, Serrazina e Ponte 

142 

no programa? o que é indicado pela “tradição”? o que está no livro adoptado? 
o que vem para exame? 

Torna-se evidente que faltam estudos que dêem uma boa visão da 
situação existente ao nível das práticas profissionais e das aprendizagens. Há 
também uma assinalável carência de investigação sobre os factores sistémicos 
que afectam o ensino da Matemática em Portugal. Na verdade, está ainda por 
perceber qual a verdadeira influência dos movimentos sociais e políticos, das 
reformas educativas, dos movimentos associativos e das sociedades 
científicas, da comunicação social e da opinião pública, etc., e quais os 
mecanismos sociais que interferem de modo mais marcante nos processos de 
mudança educativa. 

 

Metodologias 

O grande desenvolvimento que, como área científica, a Didáctica da 
Matemática atingiu em Portugal deve-se, em primeiro lugar, aos cursos de 
mestrado e, em segundo lugar, ao contributo de diversos projectos de 
investigação. Sendo uma produção naturalmente desigual, é de registar o 
reconhecimento científico que tem obtido, tanto no plano nacional como no 
internacional, e de que este encontro é um testemunho inequívoco. 

Uma característica fundamental da Didáctica da Matemática 
portuguesa é a sua proximidade dos professores. Muita da investigação é feita 
através de projectos colaborativos em que participam professores dos diversos 
níveis de ensino e muitos investigadores interagem regulamente com os 
professores em numerosas iniciativas de natureza profissional. 

As abordagens quantitativas foram muito usadas no período inicial, 
representando, por exemplo, a maioria dos mestrados de Boston. Continuam a 
usar-se bastante em certas instituições, muito particularmente nos estudos de 
grande dimensão de avaliação curricular. No entanto, desde muito cedo a 
investigação em Portugal passou a assumir uma tónica dominante qualitativa, 
usando muito em especial a abordagem dos estudos de caso. Novas vias têm 
sido experimentadas como as etnografias e as narrativas, sendo desejável uma 



A investigação em educação matemática: que caminhos? 

143 

maior diversificação das abordagens e das ferramentas utilizadas na 
investigação. 

Os encontros regulares constituem boas oportunidades de 
apresentação de trabalhos e de discussão, mas nota-se a necessidade de 
valorizar a importância de relatos de investigação mais trabalhados, sob a 
forma de artigos científicos. Além disso, é importante melhorar a capacidade 
de comunicar as mensagens mais importantes para fora do círculo restrito das 
pessoas directamente interessadas na investigação. 

 

Desafios 

A Didáctica da Matemática em Portugal tem necessariamente que se 
orgulhar do percurso realizado ao longo destes anos. Mas não deve perder de 
vista os desafios que tem pela frente, dos quais destacarei os seguintes: 

• Reforçar a sua actividade nas áreas de trabalho já estabelecidas e 
assumir a importância de novas áreas como o estudo dos aspectos sistémicos 
relacionados com o ensino da Matemática. 

• Realizar um diagnóstico aprofundado da situação actual do ensino e 
da aprendizagem, nos diversos níveis de ensino (incluindo o pré-escolar, o 
profissional, o nocturno e o superior). 

• Conseguir um melhor diálogo com outras áreas científicas do campo 
das Ciências Sociais e Humanas como a Sociologia, a Antropologia e outras 
áreas das Ciências da Educação e também com a Matemática. 

• Tirar um crescente partido das novas tecnologias, em especial da 
Internet, na promoção do debate entre os investigadores e entre estes e o 
público, na divulgação dos resultados da investigação e também na formação 
inicial de professores — onde os educadores matemáticos, que na sua maioria 
são também formadores, têm uma responsabilidade muito particular. 

• Criar mecanismos mais eficazes de divulgação e sistematização dos 
trabalhos realizados, incentivando-se a publicação de artigos de qualidade e a 
análise crítica regular da produção científica. 
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• Assumir uma maior iniciativa na sua capacidade de actuação junto 
dos professores, da opinião pública e da administração. 
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