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PREFÁCIO
Este livro reúne um conjunto de trabalhos apresentados no X Encontro de
Investigação em Educação Matemática da Secção de Educação e Matemática da
Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, realizado em Março de 2001, na
Consolação e organizado conjuntamente com o Instituto de Inovação Educacional.
O tema - Matemática e Comunidades: a diversidade social no ensinoaprendizagem da Matemática - surgiu com naturalidade e foi alvo de reflexão na
Comissão Organizadora ao longo de todo o ano que precedeu o encontro. Os
documentos seleccionados para leitura e análise fizeram emergir várias hipóteses de
trabalho, mas foram as experiências existentes relativamente à presença da matemática
nas diferentes comunidades que conduziram à definição de temas aglutinadores em
torno dos quais se constituíram os grupos de discussão. Desta construção em conjunto
resultou que os elementos da Comissão Organizadora passaram a ter um papel activo na
dinamização do programa científico, para além da sua função de organização e
planificação.
A existência de um conjunto de investigadores e professores de matemática
interessadas neste tema, possuindo práticas educativas diversificadas e experiências
diferentes no que diz respeito ao relacionamento das comunidades com a matemática,
levou-nos a persistir na ideia de impulsionar um espaço de reflexão favorável à
articulação e teorização dessas práticas e experiências. Com este pressuposto, os
objectivos do Encontro foram assim definidos:
• .Abordar e reflectir sobre influências e exigências que diferentes níveis
comunitários colocam ao ensino e à aprendizagem da Matemática;
• .Discutir e agregar experiências de práticas surgidas da problemática da
integração escolar, em particular nos Currículos Alternativos;
• .Apresentar e debater a relação Escola-Família-Matemática analisando
experiências realizadas em diferentes contextos educativos;
• .Reflectir sobre a matemática usada em diferentes comunidades recorrendo a
casos da História da Matemática;
• .Abordar diferentes perspectivas que assumem como centrais, no ensinoaprendizagem da matemática as questões sociais, culturais e políticas.
Para concretizar estes objectivos o programa do Encontro incluiu: três conferências,
três grupos de discussão, oito comunicações e um painel. Pretendia-se que as
conferências plenárias, ao abordarem conceptualmente a temática do Encontro,
contribuíssem para que diferentes perspectivas da problemática social do ensino
aprendizagem da Matemática fossem integradas nas discussões, ocorridas nos três
grupos de discussão. Estes tinham, por sua vez, como finalidade focar e debater
especificamente os seguintes temas:
• .Comunidades de matemática;
• .Diversidade curricular;
• .Matemática -Escola -Família, que relações?
Cada grupo de discussão teve como ponto de partida um texto que colocava os
aspectos mais relevantes de cada um dos temas em discussão, acompanhado de
comentários. A discussão foi enriquecida com as comunicações apresentadas e foram
analisadas abordagens aos factores sociais que actuam no ensino-aprendizagem da
matemática e conectadas com diversas experiências vividas e com propostas que têm
surgido por parte das Escolas, Professores e Ministério da Educação.

No final do Seminário decorreu um painel que, aproveitando o facto de se tratar do
décimo Encontro de Investigação, procurou fazer uma reflexão sobre o percurso da
investigação em Educação Matemática durante os últimos dez anos. Este painel foi
moderado por José Manuel Matos e contou com a presença de Albano Estrela,
Domingos Fernandes, Isolina Oliveira e João Pedro da Ponte que problematizaram o
papel da investigação em diferentes contextos institucionais: no ensino não superior, na
administração central, no ensino superior e nas sociedades científicas.
Darlinda Moreira, Isolina Oliveira, Lina Vicente e José Manuel Matos
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José Manuel Matos
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Universidade N ova de Lisboa
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História do ensino da Matemática em Portugal,
o início de um campo de investigação

Ao estudarmos textos portugueses sobre problemas do ensino e da
aprendizagem é frequente depararmos com a expressão ensino tradicional.
Encontramo-la nos mais diversos locais, sejam eles teses, artigos do Educação e
M atemática, da Quadrante, actas do ProfMat, para referir apenas publicações da
área da Ed ucação Matemática. O seu significado não é, porém, uniforme.
Encontram-se múltiplas concretizações associando-o, por exemplo, a metodologias
limitadas de ensino, por vezes expositivas ou repetitivas, sem o recurso a materiais
manipuláveis ou ao computador, metodologias que não envolvem a resolução de
problemas ou actividades de investigação, tratando-se, em suma, de processos de
ensino carecendo do que quer que seja que o autor dos textos pensa que deveria ser
um ensino inovador. O ensino tradicional não tem algo, ou tem algo profundamente
errado que se pretende corrigir.
Naturalmente, na ausência de um significado definido positivamente, o
poder explicativo deste termo é limitado. Nas investigações empíricas comparando o
ensino tradicional com outros tipos de ensino, ninguém investiga seriamente o que
ocorre no tal ensino tradicional, pois os grupos (turmas, professores, grupos de
alunos, escolas) que a ele são sujeitos fazem apenas o papel de grupos de controle
para investigar da relevância de metodologias inovadoras, essas sim objecto de
estudo. Quando o termo ocorre na revisão de literatura, designa vagamente o
ambiente de ensino que ocorreu antes de algum marco histórico relevante, seja ele as
N ormas, o Seminário de Vila Nova de Milfontes, a última reforma curricular, ou
outros, e tem apenas como função fazer ressaltar as inovações trazidas por esses
marcos e que antes não ocorriam. A visão do passado que prepassa é a de que “no
antigamente” o ensino era bolorento, repetitivo, desinteressante, os professores
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recorriam exclusivamente a métodos expositivos, e, nas escolas adormecidas,
ninguém se preocupava com as inovações mais elementares.
Fora do campo da Ed ucação Matemática, essencialmente nos “fazedores de
opinião” dos jornais para o grande público, a visão sobre o ensino tradicional é
exactamente a oposta. O ensino “de antigamente” teria virtudes que de há muito se
perderam. Os programas, os professores, as escolas, os alunos, os pais, eram de
melhor qualidade, mais interessados, mais exigentes, melhor organizados do que os
do presente e obtinha-se naturalmente melhores resultados. “Antigamente é que era
bom” resume esta postura.
Paradoxalmente, quem se debruçar seriamente sobre o passado do ensino da
Matemática em Portugal dificilmente vislumbrará o tal ensino tradicional.
Encontrará sim, tal como hoje, uma enorme diversidade de posturas pedagógicas.
Homens e mulheres entusiasmados com reformas de ensino, por vezes criticando
visões pedagógicas de outros, manuais apontando caminhos mais ou menos
inovadores, alunos com maior ou menor entusiasmo pelos métodos de ensino que
lhes são propostos, e, no caso particular da Matemática, o espectro do insucesso
ofuscando sucessos ocasionais. No ensino “de antigamente” não existe o estereotipo
do ensino tradicional, mas antes múltiplas metodologias e conteúdos, posturas,
filosofias, problemáticas, debates que se interligam naturalmente com os consensos e
conflitos de cada época.
A utilização indiscriminada do termo ensino tradicional mascara apenas a
nossa profunda ignorância do passado. E no entanto, o saber da história, em
particular da sua história, é fundamental para cada campo científico. É o
conhecimento do passado que, ao nos revelar movimentos, ideologias, propostas,
soluções, enquadramentos simultaneamente semelhantes e distintos dos do presente,
nos permite compreender melhor os porquês do presente e portanto agir de forma
mais fundamentada.
A história do que constitui hoje o campo Ed ucação Matemática só agora
começa a dar os primeiros passos em Portugal e foi o tema abordado no X III
Encontro de Investigação em Educação M atemática organizado pela Secção de
Educação e M atemática da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, que
decorreu em Beja em 2, 3 e 4 de Maio de 2004. Neste livro encontram-se publicadas
algumas das contribuições que aí foram apresentadas.
Compreendendo que hoje em Portugal muito há que fazer neste campo,
pretendeu-se possibilitar uma discussão entre distintas abordagens, metodologias e
paradigmas, congregando os resultados já obtidos neste campo e contando para o
efeito com a colaboração de especialistas de História da Matemática e de História da
Educação, bem como de investigadores nacionais e estrangeiros.
Ponto alto deste encontro foram as conferências plenárias dos convidados
estrangeiros, Bruno Belhoste, Fulvia Furinguetti, Gert Schubring, Teresa González e
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Wagner Valente, que nos trouxeram exemplos de trabalhos nesta área
desenvolvidos em França, Itália, Alemanha e Brasil.
Funcionaram ainda os seguintes grupos de discussão:
− Formação do currículo de M atemática, dinamizado por Henrique Manuel
Guimarães e Luís Saraiva;
− Livros de texto de M atemática, dinamizado por Darlinda Moreira e Paulo
Oliveira;
− História do ensino da M atemática, dinamizado por Isabel Cristina Dias e
Jaime Carvalho e Silva.
O encontro foi organizado por Darlinda Moreira da Universidade Aberta,
Emília Palma da Escola Secundária Diogo de Gouveia, Cesário de Almeida da
Escola Superior de Educação de Beja, Isabel Cristina Dias da Escola Secundária José
Cardoso Pires, Jaime Carvalho e Silva da Universidade de Coimbra, Jorge Revez da
Escola Superior de Educação de Beja, José Manuel Matos da Universidade Nova de
Lisboa, Manuela Azevedo da Escola Superior de Educação de Beja e Piedade
Salgado da Escola Secundária Diogo de Gouveia. Contou com o apoio da Escola
Superior de Educação de Beja, da Câmara Municipal de Beja, do Departamento de
Ciências da Educação da Universidade Aberta, do Centro de Matemática da
Universidade de Coimbra e da Unidade de Investigação Educação e
Desenvolvimento da Universidade Nova de Lisboa e da Fundação para a Ciência e
Tecnologia.

CONFERÊNCIA
Educação Matemática, comunidades e mudança social
Darlinda Moreira -Universidade Aberta
Resumo
Partindo de um conceito de educação que inclui vários processos educativos
actuando simultaneamente mas diferentemente, este artigo apresenta,
separadamente, os tópicos: a Escola, a Matemática e a Comunidade discutidos
em relação com a mudança social e, por último, procura uma perspectiva
educativa integradora entre eles. Apresentam-se assim pontos de vista e
investigações, no domínio da educação matemática e da educação em geral que
se têm interessado por pensar a educação escolar em relação com as diferentes
comunidade locais onde vivem e são criadas as crianças e jovens e, por outro,
olhar as comunidades procurando nelas potencial idades educativas que ajudem
a educação escolar a melhor reflectir e integrar a diferença cultural na suas
práticas pedagógicas quotidianas e a contextualizar e a relacionar os processos
educativos que as crianças têm de viver, e portanto gerir, em simultâneo.

Educação
A educação é considerada no âmbito da antropologia como um processo social
quotidiano, continuado e múltiplo de transferir e transformar conhecimentos,
comportamentos e valores. Nas palavras da antropóloga Margareth Mead a educação é
"o processo segundo o qual a criança que chega sem cultura a um palco humano se
converte num membro adulto de grande significação na sua sociedade" (1939/1990:47),
e nas de Meyer Fortes (1970) "A educação é um processo social, uma concatenação
temporal de eventos nos quais o factor significativo é o tempo e o fenómeno
significativo é mudança. Entre o nascimento e a maturidade social o indivíduo é
transformado de uma ligação relativamente periférica na estrutura social a uma
relativamente central" (p. 202). Acrescenta ainda Raúl Iturra que "0 processo educativo
é o comportamento que mais marca o quotidiano das nossas vidas, e é o mais quotidiano
dos processos que orienta o nosso agir. Seja como ensino seja como aprendizagem,
procura sistematizar o conjunto do dia a dia de todos os seres humanos de diversas
idades que coexistem"(1994:35).
Neste visão bastante ampla do que é a educação, a educação escolar surge como
um dos vários processos educativos, que actua simultaneamente com outros,
nomeadamente, com o processo educativo protagonizado pela família e pelo grupo
doméstico. Embora por várias razões de natureza económica, política e social a
educação escolar tenha adquirido uma importância preponderante nas sociedades
actuais, fica, no entanto, eminente a possibilidade de distintos processos educativos
utilizarem estratégias educativas e técnicas e materiais (tecnologias) diferentes, os quais,
atendendo ao factor tempo e mudança social não são, tão pouco, imutáveis.
Raúl lturra (1990a), nomeadamente, distingue o processo educativo fornecido
pelo Estado-Nação que, tendo subjacente a transmissão do saber letrado já escrito, tenta
edificar uma forma de entender o mundo sem subjectividade e incertezas através de
modos de interacção caracterizadas por pensamentos e acções sobre símbolos abstractos
e formalizações complexas do saber, a qual reflecte a "mente racional positiva" e o
processo educativo do grupo doméstico que é maioritariamente um saber transmitido
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através da acção, da palavra, da emoção e da compreensão do real baseada nas vivências
da comunidade que, por sua vez, edifica a "mente cultural".
Na perspectiva de Raúl lturra, se é nítido que o pensamento e a acção da "mente
cultural" e o pensamento e acção da "mente racional" confinam formas distintas de
ensino/aprendizagem, também transparece a ideia da independência destas mentes e o
facto de o saber oficial "sem ouvir o saber cultural, tentar transformá-lo" (1990b:90),
argumentando ainda que o insucesso escolar advém da impossibilidade do saber oficial
transformar o saber cultural sem o considerar, já que não há mente racional positiva que
se desenvolva fora dos contextos. Isto é, a abstracção, o simbolismo e a lógica própria
da mente racional positiva só se pode desenvolver partindo dos contextos e vivências
das próprias crianças e usando estes como materiais e temáticas sobre os quais se vai
abstraindo, racionalizando e formalizando e, desta forma, transformando em símbolos e
teorias saberes até então usados de forma pragmática.
Neste quadro adivinha-se que o contado da criança com a escola se pode revestir
de complexidades tanto mais consideráveis quanto mais as crianças são provenientes de
famílias pouco relacionadas com o saber letrado, já que, sendo a escola um dos
primeiros grupos sociais e primeiras instituições em que a criança entra enquanto
indivíduo, isto é, sozinha, e é olhada enquanto tal, quando a criança inicia a sua
escolaridade inicia igualmente um outro processo educativo que juntamente com o do
grupo doméstico, começa em simultâneo a participar na sua educação. Contudo, a
criança vai entrar no novo grupo social que é a escola, com a sua "mente cultural", isto
é, com o seu saber, que por estar identificado com a cultura e memória social do seu
grupo social pode apresentar categorizações e valores diferentes, quer em termos de
conteúdos, quer em termos dos agires consubstanciados nas tecnologias de
aprendizagem próprias do saber adquirido na sua própria comunidade e grupo
doméstico. Ou seja, o que a criança aprendeu, e como o aprendeu, é valorizado ou não,
ou tido em conta ou não, pela escola, quer em termos das questões relacionados com os
conteúdos de ensino, isto é, com a cultura letrada, que podem não ter ligação ao real da
criança1, mas também em termos das estratégias educativas usadas, atitudes,
comportamentos, valores, artefactos e experiências vivências e afectivas exigidas por
este novo grupo social - a escola.
Em resumo, é partindo de uma ideia de educação bastante mais vasta do que a
educação escolar e donde se sabe à partida que existem crianças cujo processo
educativo familiar está mais próximo do processo educativo escolar, que procuro
entendimento e diálogo entre os dois principais processos educativos da actualidade,
situados em diferentes comunidades, e que juntos tecem um conjunto de relações e
interacções que vão construindo o nexus educativo das crianças de um determinado
tempo e local. É, assim, na confluência dos diversos processos educativos que vou
tentar, por um lado, apresentar investigações no domínio da Educação Matemática que
se têm interessado por pensar o ensino e a aprendizagem da matemática escolar em
relação com as diferentes comunidade locais onde vivem e são criadas as crianças e
jovens e, por outro, olhar as comunidades procurando nelas potencial idades educativas
que ajudem a educação escolar a melhor reflectir e integrar a diferença cultural na suas
práticas pedagógicas quotidianas e a contextualizar e a relacionar os processos
educativos que as crianças têm de viver, e portanto gerir, em simultâneo.
Escola e mudança social
i) Estados -Nação
1

Em termos da relação pratica com o saber, segundo Caria (1997)
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.Como diz Boaventura Sousa Santos "A partir dos séculos XVI e XVII, a
modernidade ocidental emergiu com um ambicioso e revolucionário paradigma
sociocultural assente numa tensão dinâmica entre regulação social e emancipação
social. A partir de meados do século XIX, com a consolidação da convergência entre o
paradigma da modernidade e o capitalismo, a tensão entre regulação e emancipação
entrou num longo processo histórico de degradação"(2000:15).
Seguindo ainda as palavras deste autor "A ciência e a educação [entre outros]
estão entre os mais importantes espelhos das sociedades contemporâneas. O que eles
reflectem é o que as sociedades são" (2000:46). Efectivamente, a escola sempre foi, e
hoje mais do que nunca é, um "espelho" onde fortes conflitos se podem observar, sendo
o abandono e o insucesso escolar talvez o mais imediato reflexo desta pressão entre
regulação e emancipação. Particularmente se olharmos o insucesso escolar como propõe
Raul Iturra (1990a, 1990b) para quem o insucesso escolar é, essencialmente, a
dificuldade que a escola tem em homogeneizar, em "treinar mentes, que já têm um
conhecimento cultural do real, em matérias que o movimento liberal recolheu do
positivismo e tentou converter em termos universalistas do conhecimento" (1990a:1 04).
Isto é, na medida em na escola estão presentes várias experiências, "uma grande
heterogeneidade de práticas e saberes" o insucesso escolar surge como um "processo"
que se torna endógeno ao próprio sistema em virtude do não saber escolar para dialogar
com a heterogeneidade cultural e social (1990a)2.
Contudo, à medida que nas sociedades ocidentais as formas de pensamento e de
organização democráticas se têm vindo a desenvolver, também as suas instituições,
nomeadamente as escolas, reflectem e participam no desenvolvimento social
democrático3. É a escola que cada vez mais tem surgido, não só como a grande
instituição democrática, mas sobretudo como a instituição por natureza vocacionada
para introduzir os jovens, futuros cidadãos, nos saberes indispensáveis à construção e
realização da democracia.
Assim, a escola, neste momento, já na era da globalização, começou a pensar-se
a si própria em torno da ideia de que não é somente a informação letrada que é
necessário transmitir, mas também é essencial fornecer competências básicas aos
desempenhos da cidadania. No domínio da Educação Matemática fala-se nas
"competências matemáticas essenciais a todos os cidadãos" (Abrantes, Serrazina e
Oliveira, 1999: 11 ).
Esta nova conjuntura social e política acarreta para a escola novos deveres e
novas formas de interacção e relacionamento com o Outro -já não é só a questão do
trabalhador "civilizado" do início da escolarização compulsiva do século XIX é, agora
também, a questão do cidadão "civilizado" que tem de saber actuar e socializar nos
espaços públicos e órgãos de soberania. A concretização dos valores democráticos
requer e impõe que o cidadão participe de forma informada, regulamentada e crítica na
vida social. Disto depende o próprio sucesso do projecto democrático. A cultura a
transmitir passou a ser mais abrangente. É necessário desenvolver uma racional idade
social que contenha as competências democráticas.
Em consequência, e tendo em conta a especificidade da história, em Portugal
vivem-se actualmente na educação momentos de afirmação, de conflitos, de reformas,
de experiências... onde cada vez mais vai emergindo uma multiplicidade de Outros e de
Nós interagindo, competindo, rivalizando, integrando, excluindo... Momentos que,
como afirmam Stoer e Araújo (2000) são caracterizados pelo "contexto da consolidação
2

Para as causas sociais de insucesso escolar da Matemática ver Fernandes (1991 ), Ponte (1994).
Por exemplo, em Portugal, um dos efeitos imediatos da democratização do ensino, é o fenómeno da
massificação do mesmo, iniciado na década de 70, com o qual ainda andamos a lidar.
3
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e da crise da escola de massas em Portugal" (p.136). De crise, porque as camadas
sociais menos privilegiadas e as minorias étnicas continuam com níveis de insucesso
que impedem a sua representação nos níveis médios e superiores da educação4, ou
ainda, como dizem estes autores, porque "a relevância da escola para as vidas de muitos
jovens está longe de ser evidente" (2000:137). De consolidação porque, com a herança
histórica de um sistema de ensino que colocou Portugal entre os países com maior
número de analfabetos no contexto europeu5, desde a década de 70 e sobretudo com a
aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo, em 1986, se pretende a efectiva
concretização da igualdade de oportunidades, fundamental na escola de um Estado
Democrático.
Mas, como argumentam ainda Stoer e Araújo (2000), a aplicação do princípio da
igualdade de oportunidades escolares depende i) da interiorização dos princípios do
Estado em relação aos direitos sociais e humanos, e ii) do equilíbrio relativo ao
desenvolvimento económico global, sendo que, segundo estes autores, "se proclamam
os direitos humanos e sociais na escola portuguesa, mas que na verdade não são
concretizados" (p. 146) entre outros factores porque em Portugal existe " 1 ) uma
lealdade e uma identificação meramente formais com o princípio da igualdade de
oportunidades; 2) um reconhecimento da existência de culturas diferentes, que não
chega a ser no entanto um conhecimento das diferenças culturais" (p.145). Ou seja, para
levar a bom termo a igualdade de oportunidades de sucesso educativo, é necessário
considerar aspectos políticos mais abrangentes quer ao nível nacional quer
internacional.
Mas, as sociedades ocidentais democráticas são altamente tecnológicas e as suas
políticas económicas são neo-liberais. Portugal não sendo um exemplo cabal de um país
tecnologicamente avançado, já que o norte da Europa e os Estados Unidos da América
são por excelência as zonas onde maior número de indivíduos passam mais tempo na
Internet e onde a tecnologia atingiu uma enorme implementação ao nível estrutural e
organizacional do país, não deixa, no entanto, de ter um razoável desenvolvimento
tecnológico, como ainda de pertencer a um bloco económico-político-social que o
coloca e pretende como tal: a União Europeia.
Um exemplo recente da influência que os blocos económicos exercem sobre as
políticas educativas é observado na Cimeira Europeia sobre Emprego, Reforma
Económica e Coesão Social, realizada em Lisboa nos dias 23 e 24 de Março de 2000.
Aqui ficou claro aquilo que já andava a irromper por entre fronteiras e continentes: a
ambição de se ligarem em rede todas as escolas da União Europeia até 2002. Note-se
que este cenário aparece numa conjuntura económica particular já que está implícito o
atraso tecnológico da Europa face aos Estados Unidos da América e o conjunto de
medidas enunciadas nesta cimeira pretende colmatar este mesmo atraso exemplificando
assim, mais uma vez o argumento referido anteriormente por Stoer e Araújo, (2000), por
4

."São quatro ao países que apresentam "taxas de desistências alarmantes" no 9º ano de
escolaridade, ou mesmo antes: Portugal (40,7%, Reino Unido (31,4%), Itália (30,2%) e a Espanha (30%)"
Portugal é mais uma vez o pior classificado de todos os países no que se refere às taxas de conclusão do
secundário (indexadas aos indivíduos com 22 anos): apenas 55%. A média da união europeia é 71 %"
Em, Diário de Noticias de 6 de Junho de 2000, (Abandono Escolar Alarmante. Em 26 países europeus,
Portugal tem a maior taxa de desistência após o 92 ano e o mais baixo índice de conclusão do 12º.
5

Apesar de Portugal ter sido dos primeiros pauses europeus a consignar na lei a escolaridade
obrigatória, a tradição educativa em Portugal, em1836, era praticamente inexistente. (Ramos 1993;
Fernandes, 1978). Em 1878, existiam cerca de 84,4% de analfabetos em Portugal (Gomes, 1992). Em
1960 ainda eram somente cerca de 15% dos alunos matriculados que obtinham o diploma da instrução
primária (Ramos 1993). Para o analfabetismo funcional ver (Abrantes,1996).
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Canário (2000) que argumenta que o sistema educativo "acentua a subordinação das
políticas educativas a critérios de racionalidade económica" (p.125), ou ainda como
Basile coloca a questão "Actualmente, a questão do melhoramento escolar não pode ser
estudado sem referência ao desenvolvimento económico" (1997:156). As escolas
aparecem assim, claramente situadas no cerne da luta económica onde cada país tem de
estar atento ao seu lugar numa economia mundial, cada vez mais global.
Resumindo, a actual situação político-económica da era da globalização exige da
escola democrática uma formação nas áreas científicas, da cidadania e das novas
tecnologias da informação, em muitos aspectos comuns. E, se o exemplo apresentado da
Cimeira Europeia pode surgir como uma influência positiva para a política educativa
nacional, não deixa, no meu ponto de vista de o fazer num registo supralocal que é
necessário contextualizar, politizar e criticar por um discurso educativo bem firmado
nas especificidades nacionais e interesses e realidades locais (Moreira, 2000).
ii) Família e comunidade
No entanto, o insucesso escolar compromete fortemente a disseminação dos
objectivos básicos da escolaridade da população, fenómeno que por sua vez,
aparentemente, se vai repercutir no desenvolvimento geral das políticas económicas.
Neste contexto, desde os anos 70, uma proliferação de pesquisas têm vindo
decisivamente a destacar, também em Portugal, que a esmagadora maioria das crianças
que abandonam a escola, ou que engrossam o conjunto das que estão em insucesso,
habitam zonas rurais ou de periferias urbanas, provêm das classes economicamente mais
desfavorecidas e pertencem a grupos culturalmente minoritários ou minorias étnicas
(Benavente et al., 1991; Benavente et al.,1994; Davies et al., 1989; Público, 1997;
Seabra, 1999; Souta, 1997).
Se a questão das condições sócio-económicas familiares tem vindo a ser
invocada para explicar o abandono e insucesso escolar, a problemática do insucesso
escolar estende-se a outros aspectos que não somente os aspectos escolares internos e da
relação escola-família. Por exemplo, no quadro da OCDE esta questão constitui uma
das maiores preocupações, adiantando mesmo este organismo que "a Escola sozinha
não consegue resolver um problema [o do insucesso] que pode ser combatido
essencialmente através da cooperação (escola-comunidade) e da prevenção" Jornal O
Público, 11 de Dezembro de 1997).
Neste quadro a escola tenta encontrar projectos educativos, novos tipos de
interacção, programas de formação e currículos para ultrapassara crise em termos do
que parece ser a impossibilidade de encontrar solução para a questão da escolarização
com sucesso para todos e, consequentemente, possibilitar a passagem ao ensino
secundário e ao superior de todos os jovens de que o desejarem, independentemente do
seu estatuto social. E, assim, procurando respostas para os seus próprios objectivos e
problemas, que a escola se volta para a família e comunidades locais, fazendo surgir a
relação entre a família, a escola e a comunidade como uma zona cujo estreitamento de
relações poderá contribuir para o apresentar de propostas de combate ao insucesso
escolar.
A escola apela agora à participação da família e comunidade, construindo esta
convocação em torno de dois aspectos considerados essenciais, nomeadamente, como
diz Benavente: a "necessidade de alargamento da participação sentida pelos sistemas
escolares (como forma de, entre outros aspectos, fazer face às tensões e às insuficiências
próprias)" e, "com as transformações ocorridas no próprio sistema de ensino -o
alargamento da escolaridade obrigatória, as reformas nos métodos e conteúdos, as
características sociais dos professores” (1994:85). Isto é, esta instituição reconhece que
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sem os outros parceiros sociais intervenientes na educação a sua actuação, sendo isolada
é mais vulnerável, e, consequentemente, mais permeável ao fracasso.
Assiste-se, assim, à inclusão no currículo nacional do ensino básico de uma área
curricular não das disciplinar, “Formação Pessoal e Social", que tenta uma aproximação
à comunidade não escolar (decreto-lei nº 6/2001 ), aproximação essa que se torna mais
explícita no caso das medidas de combate à exclusão, nomeadamente, no caso .dos
currículos alternativos (desp. 22/SEEI/96) e dos TEIPS (desp. 147-B/ME/96).
Paralelamente, existe um conjunto de leis que enquadram a participação das famílias
nas escolas.
A este propósito é conveniente lembrar que estudos sobre reformas conduzidas
nos Estados- Unidos têm mostrado que mesmo quando os pais e as comunidades locais
participam activamente nas escolas, são muito poucas as mudanças que se realizam na
educação quer em conteúdos, quer em metodologias ou princípios educativos (McGinn
e Cummings 1997; Quinnn et a.l, 1993), e que em França continuam as dificuldades na
implementação das ZEP ,(Zones d'éducation prioritaires, criadas em 1988) nas
comunidades. Como refere Delebarre "E preciso que a comunidade educativa aceite
colaborar mais com as equipas de desenvolvimento um urbano(...) A colaboração
continua todavia difícil entre o corpo docente e os outros intervenientes do bairro. O
meio escolar constitui um lugar que preserva orgulhosamente a sua autonomia
(1993:147).
Em resumo, na generalidade, através de decretos do Ministério da Educação, a
escola abre-se à participação familiar e à comunidade, não tanto por aceitar, como diz
Raul lturra "o saber cultural como saber equivalente e complementar ao seu próprio
saber" (1990b:20) mas antes para tentar enfrentar as contradições e problemas que foi
acumulando ao longo do tempo dentro do seu quadro de existência e objectivos, e às
quais não consegue responder através somente do seu ambiente sistémico interno.
Donde, se esta “abertura ao meio" é uma forma de atribuir competências escolares à
família e à comunidade, não deixa no entanto de ser feita através de um controle
apertado, já que, as suas competências se encontram enquadradas nas estruturas
escolares e em são manipuláveis dentro da sua lógica.
Matemática
No quadro da actual conjuntura educativa a Matemática não sendo um caso à
parte apresenta no entanto particularidades. próprias. ,Primeiro porque a Matemática é
uma .disciplina curricular sujeita, tal como as outras disciplinas, às normas, princípios,
objectivos e organizações pedagógicas e legislativas da instituição escolar e do que ela
representa em termos da sociedade actual. Segundo, porque a Matemática se tornou um
símbolo da sociedade ocidental no que concerne a desenvolvimento e globalização.
Terceiro, já em consequência dos anteriores, porque, na Matemática se vão reflectir as
experiências, pensamentos e expectativas vividos pelas crianças e jovens relativas à
própria escola e à própria matemática (Moreira, 1994). Finalmente, porque se podem
existir diferenças substanciais entre os processos educativos domésticos e escolares,
nomeadamente, nas diferentes estratégias e nas tecnologias de aprendizagem
predominantes que utilizam, quando se trata do caso das disciplinas denominadas
"científicas", esta passagem é especialmente acentuada devido às dissemelhanças entre
a especificidade da lógica, pensamento e acção científicas.
Efectivamente, quando atendemos às características gerais do conhecimento
matemático erudito, que tem vindo a ser referido na cultura científica ocidental e
dominante, ou seja, quando se refere a Matemática como corpo científico, os
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comportamentos e conhecimentos por ela exigidos começam a afastar-se largamente dos
evidenciados no quotidiano, isto é, no conhecimento do senso-comum, entendendo por
senso-comum "o conhecimento vulgar e prático com que no quotidiano orientamos as
nossas acções e damos sentido à nossa vida" (Santos, 1987/1996:55). Sendo que, uma
diferença fundamental entre o denominado conhecimento científico e conhecimento de
senso-comum, pode mesmo ser considerada de génese, já que, como diz Santos "A
ciência moderna construiu-se contra o senso comum que considerou superficial, ilusório
e falso" (1987/1996:55; 2000:100).
Nesta conjuntura social e educativa, a problemática da educação matemática
escolar, colocada somente a um nível internalista e pragmático, não dá conta da
complexidade do fenómeno educativo e do papel contemporâneo da Matemática,
suscitando que, desde pelo menos o último quarto do século XX, tenha surgido no seio
da comunidade de educadores matemáticos a ideia de que o ensino e a aprendizagem da
Matemática não são entidades independentes dos locais e pessoas, antes, ele acompanha
mudanças sociais mais amplas que têm gerado a necessidade de um conhecimento
matemático público, baseado em pressupostos de natureza cada vez mais social
(Moreira e Matos, 1998). Assim, actualmente, no seio da comunidade de educadores de
Matemática existe toda uma corrente que localiza a educação matemática no universo
mais lato de diferentes políticas e tensões socio-culturais e em cujas reflexões se vai
cada vez mais esclarecendo e informando para quem? para quê? e como? o
conhecimento matemático se tem disseminando na escolaridade básica e secundária
como fundamental para o mundo actual. Isto é, desenvolvem-se abordagens que não só
são internalistas mas também externalistas na medida em que pensam pelo lado de fora
a complexidade do fenómeno educativo e o papel central que a matemática nele
desempenha.
i) a Matemática na cultura letrada ocidental
No panorama da cultura letrada e no contexto das sociedades ocidentais
altamente tecnológicas, a Matemática surge como um dos campos mais antigos do saber
o qual foi adquirindo um estatuto e uma proeminência que fazem dela uma força
cultural primordial no quadro da civilização ocidental. Considerada por muitos a rainha
das ciências, a matemática actual produz por ano mais de 200 000 novos teoremas, tem
cerca de 3 000 subdivisões diferentes, cerca de 1600 revistas da especialidade, 100000
livros publicados e uma comunidade que só nos Estados Unidos da América é estimada
entre as 60000 a 90000 pessoas, (com números proporcionais nos demais países à volta
do mundo), continua a expandir e a consolidar o seu espaço de intervenção social,
(Davis e Hersh 1988).
De acordo com os cânones da ciência moderna, à linguagem e à tecnologia do
simbólico que conduzem a manipulações abstractas da realidade, é necessário ainda, a
coerência interna, manifestada, principalmente, na conexão lógica entre ideias, a qual
conduz à aptidão para o distanciamento do Outro (seja ele objecto ou sujeito). Isto é, foi
necessário a racional idade e a objectividade.
Deve observar-se que, segundo Bishop (1991 ), tanto o racionalismo como o
objectivismo são componentes ideológicas da cultura ocidental que se complementam
na medida em quer o racionalismo, caracterizando-se por uma forma de pensamento que
privilegia a coerência e consistência lógica entre ideias, (opondo-se, deste modo, ao
dogma, à experiência e ao estatuto pessoal), vai gerar a separação entre, por um lado,
objectos materiais e pessoas, e, por outro, ideias. Na linha de argumentação deste autor,
não sendo os objectos, as pessoas e as relações entre eles, que são racionais, mas sim as
explicações, os argumentos e as inferências, constitui-se o objectivismo como "uma
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visão do mundo dominado por imagens dos objectos materiais" (p. 65) uma vez que as
ideias e as teorias são seres abstractos por natureza. A objectividade é, assim,
caracterizada pela acção cognitiva revelada numa capacidade de autonomia da descrição
racional, isto é, sem envolvimento pessoal com o objecto de estudo, que garantem
competência e eficácia.6
Se uma das características mais embutidas no pensamento científico é a crença
na racionalidade e objectividade da ciência, em particular na Matemática, esta crença é
ainda mais fortalecida pelo desenvolvimento do seu aparato simbólico que permite
"falar" dos entes matemáticos como se de facto existissem (Bishop, 1991; Restivo,
1990; Rotman, 1993; Skosmose, 1994) Assim, a Matemática em especial, é proclamada
objectiva, a-temporal e a-social, isto é, vive no mundo ideal das abstracções,
construindo um discurso próprio onde a indexalidade, a narrativa pessoal e a emocional
idade são sancionadas (Rotman, 1993).
É no quadro destas características da Matemática que se assiste, desde os fins do
século XIX, a uma verdadeira internacionalização do saber matemático, no sentido em
que, cada vez mais, a comunidade matemática é composta por indivíduos de todas as
nacionalidades que, falam uma mesma língua, a do código formal da matemática, e que
a escolarização deste saber é cada vez mais homogeneizado nos diversos países, os
quais tendem cada vez mais a incluir os mesmos tópicos matemáticos na sua educação
formal (Bishop, 1991; Cummings, 1997).
Mas, a esta matemática erudita produzida pela comunidade de matemáticos,
órgão principal de poder e decisão relativamente aquilo que será divulgado e
desenvolvido nesta ciência, que está localizado, essencialmente, nas universidades e
centros de pesquisa, não são estranhas as solicitações sociais e técnicas de outras
comunidades. Efectivamente, outras comunidades científicas, necessitam da matemática
para o seu desempenho profissional e social. Para estes, a utilidade da matemática,
depende, em última análise, da relação que têm com a matemática, isto é, daquilo que
fazem com ela (Davis e Hersh, 1988).
Tradicionalmente, esta divisão tem sido distinguida através da diferença entre
"matemáticas puras" e "matemáticas aplicadas", mas, esta divisão tem sido, actualmente
contestada, na medida em que, apesar da matemática pura ser considerada a
"verdadeira" matemática relativamente à aplicada, (Davis; Hersh, 1988; Rotman, 1993)
os problemas colocados pelas outras ciências são factores que cada vez mais a
influenciam, quer em termos de problemas a resolver que geram novas teorias, quer em
termos de métodos e equipamentos a utilizar, mostrando, deste modo, que existem
muitos vectores a partir dos quais a matemática pode ser criada, definida e utilizada.
Assim, tornando-se a sociedade cada vez mais matematizada, também em
virtude do uso generalizado da matemática pelas outras ciências, também por este
motivo o debate em torno da educação pública em matemática se tem tornado cada vez
mais proeminente. Nomeadamente, acredita-se que quanto maior for a instrução em
matemática, mais os alunos seguirão carreiras matemáticas e científicas o que, por sua
vez se traduzirá em crescimento tecnológico e científico que se reverterá em
desenvolvimento económico (Ramirez,1997:57). No entanto, a quantidade e a variedade
6

Outra dimensão da racionalidade e objectividade da ciência, e em particular da Matemática, diz
respeito tanto aos sentimentos como aos valores associados a estas componentes. Por exemplo, Bishop
(1991) refere valores associados à "abertura" {entendida como abertura à verificação das ideias e
explicações por todos aqueles que o quiserem fazer) e "mistério" da matemática (no sentido em que a
matemática não diz nada a quem não a percebe). São igualmente mencionados sentimentos de controle e
progresso sentidos em relação à matemática.
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dos desenvolvimentos da matemática e das suas aplicações não pode ser traduzida em
termos escolares por mais conteúdos para aprender. Num quadro de cada vez maior
conhecimento cientifico e de maior especialização, e do que este cenário representa para
a educação pública, Gil salienta que "Não há uma mas inúmeras comunidades
científicas (...) Se não é possível dar a conhecer o quê, nada impede que possamos
entender o como do saber científico. E no fundo é isso que importa, do ponto de vista
da aquisição de uma cultura científica que nas sociedades contemporâneas mais e mais
concerne directamente o exercício da cidadania" (Gil, 1999: 1 ). Collins (1999)
apresenta um ponto de vista semelhante: "A avaliação pública da informação científica
tem de se basear na compreensão pública da ciência. Mas, por 'compreensão pública da
ciência’ devemos compreender o entendimento do processo da ciência, não dos seus
conteúdos" (p.53) "a compreensão pública da ciência deve incidir nos processos
científicos e não na substância científica" (p.61 ).
Apesar destes autores expressarem estes pensamentos referindo-se à ciência em
geral, penso que no caso da Educação Matemática ele se tem vindo a destacar. Ou seja,
os educadores matemáticos, e os investigadores em particular, têm vindo a colocar o
objectivo principal do ensino da Matemática nos processos de matematização.
Por outro lado, tem surgido a ideia de matemáticas experimentais, onde, a
simulação através de computadores se mostra essencial na criação de modelos
matemáticos, os quais, quando aplicados, não só produzem resultados imediatos, mas
também desenvolvem aquilo a que se chama o caracter preditivo e prescritivo dos
modelos matemáticos (Davis e Hersh, 1988; Skovsmose,1994), isto é, os modelos
matemáticos transportam consigo possibilidades de previsões e indicam formas de
actuar, fazendo com que as consequências de um modelo matemático (que encerra uma
experiência temporal e social) se manifestem e prolonguem desde logo no futuro,
nomeadamente, gerando comportamentos sociais.
Em particular, é neste contexto que a ideia de Skovsmose que observa que a
Matemática possui um "poder de formatação" é merecedora, de atenção muito especial,
tanto mais que, vai possibilitar a conexão da matemática com comportamentos sociais.
Na opinião deste autor a "matemática produz realidades novas" (1994:42), não só na
medida em que com o conhecimento matemático podemos re-interpretar o mundo à
nossa volta, mas também na medida em que o conhecimento matemático "coloniza e
reordena parte da realidade" (p.42). Isto é, com o conhecimento matemático formata-se
a realidade, já que com os modelos e conceitos matemáticos nós acabamos não só por
interpretar o mundo, mas também acabamos por nos comportarmos de acordo com as
suas prescrições, previsões e descrições. As abstracções do pensamento iniciais, isto é,
os conceitos e modelos matemáticos, adquirem, assim, "um estatuto de princípio e lei na
formação das entidades sociais" (Skovsmose, 1994:52) já que orientando a forma de
olhar e actuar na realidade, convertem-se em modos de funcionamento social.
Em proposta de resumo e para finalizar este tópico, é de notar neste virar do
século, um quadro social onde a matemática é cada vez mais central e está acrescida de
uma utilidade que se projecta desde já no futuro, sendo este cenário acompanhado de
uma discussão do caracter experimental e empírico da matemática e da emergência de
comportamentos sociais associados a todo este novo modo de pensar. Por outro lado, o
que igualmente emerge é que a matemática vai desenvolvendo um poder de actuação
onde cada vez mais se reconhece um interesse específico das diferentes comunidades
profissionais face ao que é para elas importante. Donde, o conhecimento matemático
fica assim estabelecido como necessário à participação num conjunto social mais vasto,
mais abrangente que visa o desenvolvimento económico e tecnológico, mas também da
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cidadania, realçando deste modo a sua importância na pertença a um grupo mais amplo,
a nação.
Finalmente, esta situação enfatiza a observação de Boaventura Sousa Santos de
que o facto de "o conhecimento-regulação dominar o conhecimento emancipação devese ao modo como a ciência moderna se converteu em conhecimento hegemónico e se
institucionalizou como tal[verificando-se que este processo] acarretou consigo a
destruição de muitas formas de saber, sobretudo daquelas que eram próprias dos povos
que foram objecto do colonialismo ocidental" (2000:27). Mas, como apresento de
seguida, começa a verificar-se que algumas das formas locais de saber matemático não
foram aniquiladas apenas escondidas e marginalizadas.
ii) Histórias diferentes da Matemática
Assim, por outro lado, o que se nota também neste virar do século são os novos
resultados e questionamentos que nos vêm mostrando a diversidade assinalável que se
encontra na actividade matemática quando esta é contextualizada por consideração
temporais, locais, culturais e sociais.
Começando com uma breve referência às pesquisas de caracter histórico,
observa-se como estas ajudam a compreender como o conhecimento matemático
floresceu em várias culturas que não unicamente a europeia. Contribuições advindas da
China, índia, Mundo Árabe, Ameríndia e África têm contrariado a percepção dominante
de que a matemática é, predominantemente, um produto da cultura ocidental. O uso do
zero pelos Maias, a resolução de sistemas de equações, na China de há 2000 anos, por
um método semelhante às transformações de matrizes, as origens indianas e árabes da
trigonometria, a invenção do triângulo de Pascal, no século XI pelos chineses, e as
diferentes referendas e usos do chamado Teorema de Pitágoras séculos antes de
Pitágoras ter nascido, são alguns dos exemplos comuns7 que têm contribuído, em última
análise, para o reconhecimento do facto de que, por um lado, existe uma história da
matemática em conexão com uma cultura particular e, por outro, para a presença de
conhecimentos matemáticos de outras culturas, assimilados ou simplesmente usurpados
pela matemática ocidental, destacando, simultaneamente, que existem diferentes
histórias da matemática, elaboradas em relação com quadros cosmo lógicos e culturais
específicos.
Da Etnomatemática, área de estudo que tem sido referida como ligando a
matemática à antropologia começo por referir que existe uma variedade de formas de
confinar e de definir este campo que se vai reflectir no seu objecto de estudo e numa
variação ao longo do tempo. Ou seja, foi na medida em que mais estudos se iam
realizando que o conceito de Etnomatemática, no sentido de englobar novos objectos de
estudo e de se acomodar com os novos resultados, se foi discutindo e alargando.
Seguindo a perspectiva de Knijnik (1996) apresento as duas vertentes principais deste
campo de conhecimento, que tal como refere esta autora têm pontos consideráveis de
convergência.
Utilizando as palavras de Ubiratan O'Ambrosio, a etnomatemática é "a
matemática que é praticada no seio de grupos culturais identificados, tais como,
sociedades nadonais-tribais, grupos laborais, crianças de uma certa faixa etária, classes
profissionais, e por aí fora." (D' Ambrósio, 1985, 1997:16) 8 Numa primeira, fase este
7

Para analisar os contributos matemáticos de várias culturas, veja-se, por exemplo,Joseph,
(1991) e Estrada Et. al (2000).
8

.Para uma recolha de diferentes definições de etnomatemática ver Vithal (1992) e Vithal e
Skosmose (1997).
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movimento pretendia questionar a matemática escolar e a sua vinculação à matemática
académica. Mas, em 1990, O' Ambrósio definia o objecto de estudo do programa da
Etnomatemática como sendo a explicação dos "processos de geração, organização e
transmissão de conhecimento em diversos sistemas culturais e as forças interactivas que
agem entre os três processos" (p. 7)9. Na segunda vertente e, surgindo
independentemente da primeira, a Etnomatemática é conceptualizada pela matemática
Marcia Ascher e o antropólogo Robert Ascher como "o estudo das ideias matemáticas
dos povos não alfabetizados" (1986/1997:26).10
Finalmente, apresento a abordagem etnomatemática de Gelsa Knijnik (1996)
que, trabalhando com o Movimento dos Sem Terra na região de Porto Alegre no Brasil,
conceptualiza este conceito para designar a investigação das tradições, práticas e
concepções matemáticas de um grupo social subordinado (quanto ao volume e
composição de capital social, cultural e económico) e o trabalho pedagógico que se
desenvolveu com o objectivo de que o grupo;
-interprete e decodifique seu conhecimento;
-adquira o conhecimento produzido pela Matemática académica e estabeleça
comparações entre o seu conhecimento e o conhecimento académico, analisando
as relações de poder envolvidas no uso destes dois saberes. (p.88).
Os contributos da etnomatemática incluem resultados de natureza diferente.
Começo por referir11 pesquisas que se focaram em culturas tradicionais que apesar de
colonizadas não deixaram de realizar as suas práticas culturas, as quais mostram uma
variedade de ideias e conceitos matemáticos embutidos na cultura quotidiana e que
persistem, nomeadamente, nos: 1 )sistemas numéricos, onde as diferenças se revelam,
por exemplo, nas várias bases numéricas existentes bem como nas relações complexas
entre número e linguagem; 2) na geometria, que mostram concepções espaciais distintas
que se materializam em figuras geométricas, na arquitectura, na decoração e nos
próprios modos de localização de forma culturalmente diversificada 3) nos calendários,
4) nas actividades lúdicas; 5) na tecnologia usada que igualmente apresenta diferenças
consideráveis; 6) na diversidade das práticas matemáticas específicas de grupos
profissionais, como por exemplo, vendedores ou alfaiates; e 7) em situações e
problemas específicos que são abordados localmente através de práticas matemáticas
diferentes das escolares.
Na globalidade, estas pesquisas têm contribuído para um conjunto de ideias
educativas que se manifestam na procura de actividades, metodologias, formas de
pensar os currículos escolares e ainda na formação de professores que integrem os
resultados. Por exemplo, a "multiculturização dos currícu/os"12, defendida por Bishop
(1991 ), O' Ambrósio (1988) e Gerdes (1996), (entre outros) sustenta a inclusão
curricu/ar dos dados, cada vez mais disponíveis, que mostram a participação de várias
culturas na construção da matemática, bem como a exibição de diferentes perspectivas
9

Entendendo a etnomatemática nesta perspectiva a "grande narrativa" da matemática académica
pode ser considerada, ela própria, objecto de estudo (Knijnik, 1996).
10
"Nonliterate people" no original.
11

Não pretendo neste tópico elaborar uma revisão exaustiva da literatura da etnomatemática,
mas simplesmente apresentar os vários campos onde as pesquisas mostram que existe acentuadas
diferenças na actividade matemática de grupos socioculturais distintos. Para uma revisão completa da
literatura em Etnomatemática ver Gerdes (1996), Vithal (1992), Stigler e Banares (1988).
12

Termo utilizado por ( Zaslavsky, 1991,/1997).
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culturais do uso da matemática. O currículo deve integrar jogos de desenhos e padrões
utilizados na decoração e da arquitectura típica, bem como das práticas matemáticas
locais, sejam culturais ou profissionais, por exemplo. Esta "multiculturização curricular"
é justificada com base na proveniência cultural dos alunos nas salas de aula, que cada
vez é mais multicultural, mas também para relativizar o eurocentrismo matemático e
ajudar a dar significado à matemática enquanto actividade humanizada e relacionada
com os valores, necessidades e interesses das pessoas (Zaslavsky,1991/1997).13
Apresentando razões de ordem predominantemente pedagógica, Borba (1990/
1997) defende a ideia de que "a educação matemática deve ser pensada como um
processo em que o ponto de partida deveria ser a etnomatemática de um dado grupo e o
objectivo seria o aluno desenvolver uma abordagem multicultura/ da matemática
(1997:267). Outro conjunto de propostas dirige-se à formação inicial de professores que
deve incluir preparação nestas áreas, nomeadamente para "investigarem as ideias e
práticas das suas próprias comunidades culturais, étnicas e linguísticas e para
procurarem formas de construir o seu ensino a partir delas (...) e para contribuir para o
entendimento mútuo, o respeito e a valorização das (sub)culturas e actividades"
(Gerdes, 1996:126).
Finalmente, a produção de materiais didácticos que reflectem o caracter local das matemáticas
e/ou

desmontam a forma com a objectividade da matemática é usada na distribuição de
riqueza e no branqueamento de processos matemáticos locais também tem tido alguma
proeminência(Nelson et. al. , 1993; Frankstein, 2000).
Se os estudos do campo da Etnomatemática mostram o sentido das diferenças
matemáticas em comunidades locais ou comunidades profissionais, ou na generalidade,
em grupos culturais distintos, volto agora a minha atenção para pesquisas dirigidas para
as crianças em idade escolar. Uma parte destes estudos advém da área denominada
cultura, cognição e contexto, e estuda, essencialmente, as práticas de caracter
matemático embutidas em contextos quotidianos e culturais actuais e usadas
paralelamente às escolares. Estes estudos também são conectados com a
etnomatemática e utilizam abordagens largamente inspiradas no método etnográfico.
Por exemplo, no estudo realizado por Carraher et. al (1993) envolvendo crianças
entre os 11 e 12 anos que desenvolviam tarefas matemáticas (nomeadamente problemas
que envolvem as quatros operações aritméticas) ao apoiar as actividades familiar de
vendas, verificou-se que as crianças, normalmente sem usarem papel e lápis, acertavam,
na grande generalidade, nos cálculos. As mesmas crianças, quando colocadas a
resolverem os mesmos cálculos, ou através de operações aritméticas, representadas no
papel sem qualquer contexto, ou sob a forma de problemas de palavras, tinham um
desempenho matemático bastante pobre. Estes dados apontam para várias direcções.
Primeiro, a influência nítida do contexto, isto é, da situação matemática inserida numa
situação real (situação informal) sobre o desempenho matemático do jovem. Segundo,
numa análise mais fina dos processos de resolução dos problema matemáticos
verificou-se que o modo de efectuar os cálculos pelos jovens em situações reais eram
diferentes dos algoritmos apresentados pela escola. Finalmente, que este último aspecto
estava amplamente relacionado com o uso, ou não, do papel e lápis.
No estudo de Abreu (1993) realizado numa comunidade rural de cana-deaçúcar no Pernambuco, Brasil, onde os trabalhadores utilizam unidades

de

13

Na perspectiva de ]oseph (em Nelson et.al.,1993) esta inclusão é ainda justificada por motivos de
ordem social mais latos, em virtude de se necessário "1) tomar em consideração, [nomeadamente] como
um recurso, a própria experiência dos alunos, 2) O reconhecimento de diferentes heranças culturais 3)
combater o racismo e 4) Promoção de atitudes "socialmente desejáveis" (p.20-23).
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comprimento e de área

próprias (a braça, e o cubo, respectivamente) e

procedimentos locais para calcular as áreas, também as crianças, que possuíam estes
saberes não se revelavam com mais sucesso escolar, aliás, a escola, ignorava-os
mesmo.
De um quadro conceptual que integra a psicanálise, a linguística e a
semiótica, mais precisamente, do pos-estruturalismo, Walkerdine (1988) investiga
como os textos e as práticas culturais operam para produzir os significados
matemáticos, mostrando que, as práticas domésticas de numeracia podem diferir das
escolares. Mais, trabalhando com crianças em idade pré-escolar e nos primeiros anos
escolares, esta autora propõe “uma teoria das práticas em que, em vez do modelo
unitário e fixo do sujeito humano possuindo habilidades em contexto, ligado a
modelos de aprendizagem e transferência, nós devemos entender a própria
subjectividade como localizada nas práticas, examinando os métodos discursivos e
de significação através dos quais uma pessoa se torna “sujeitada” em cada prática”
(1997:202).
Outro trabalho recentemente desenvolvido por Dave Baker et. al. (2000) em
Inglaterra, evidencia que as práticas domésticas de introdução à numeracia podem
não ter nada a ver com as escolares ou com as que a escola pressupõe,
nomeadamente, analisando os jogos utilizados em casa e na escola, embora ambos
pudessem apresentar contextos ricos sob o ponto de vista da exploração dos
conceitos matemáticos, esta era feita apontando para conceitos e ideias diferentes.
Como diz Baker “ As práticas de numeracia em casa eram diferentes das da
escola.[em casa] as práticas não eram menos válidas, menos interessantes ou menos
poderosas. Eram simplesmente diferentes. Contudo, as assunções da escola são que,
em casa, as crianças são expostas a jogos e a práticas de controle de numeracia e que
as casas onde tais práticas não são encontradas estão em déficit” (2000:165). Esta
investigação aponta para a necessidade do conhecimento das práticas domésticas de
literacia como uma fonte de nova energia e conhecimento escolar em vez do
contrário, ou seja, ser a escola a impor as suas práticas de numeracias na privacidade
familiar.
Estes estudos evidenciam a existência de estratégias matemáticas eficientes
para resolver os problemas que se colocam na comunidade ou no grupo doméstico
os quais pouco ou nada têm a ver com o conhecimento matemático escolar, fazendo
emergir que 1) as práticas matemáticas observadas em casa e na comunidade não são
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reconhecidas na escola, 2) as crianças utilizam o seu conhecimento matemático
doméstico na escola e a disfunção entre as duas faz-se sentir, mostrando, por um
lado, que as crianças mais sabedoras e envolvidas nas práticas matemáticas
domésticas tendem a ter piores resultados nas escolares e, por outro, mostrando o
baixo estatuto da prática doméstica face á escolar e 3) que os contextos sociais
influenciam a cognição.
Os estudos referidos anteriormente clarificam, na globalidade, variáveis e
processos de natureza social, cultural e política que estão envolvidos no insucesso
escolar em matemática e, em particular, chamam a atenção para a complexidade da
articulação entre os saberes de natureza matemáticos localizados na família, nos
diferentes tipos de comunidade e no próprio indivíduo e os saberes globais localizados
na escola, já que, realizar com sucesso actividades locais de caracter matemático não
significa, de forma imediata, que na escola se vá passar o mesmo.
Em resumo, penso que os vários estudos mencionados sustentam a afirmação de
que há actividades e comportamentos matemáticos locais. Deixam mesmo vislumbrar
que, se forem procurados são sempre encontrados e que de diferentes modos, acabam
geralmente por ter reflexo no contexto da educação matemática escolar. Logo, estas
componentes locais não podem ser ignoradas ou esquecidas. No entanto, estas
actividades e comportamentos matemáticos locais manifestam-se heterogeneamente e
com graus diferentes de amplitude e de importância para o contexto escolar educativo.
Por exemplo, em algumas comunidades existem sistemas conceptuais complexos que
são autênticas matemáticas alternativas próprias e consistentes, distintas dos da
matemática escolares. Noutros são técnicas próprias para abordar problemas ou
situações especificas. Noutros ainda são diferentes formas de introdução cultural à
numeracia. E, ainda noutros são abordagens profissionais.
Consequentemente, penso que só uma atitude investigativa sistemática e em
profundidade, sobre as práticas matemáticas locais, não esquecendo, em Portugal, as
minorias étnicas, poderá ajudar a pensar o seu interesse e aproveitamento pedagógico,
contribuindo assim, para orientar a educação matemática dos jovens actuais
provenientes de diferentes comunidades locais numa perspectiva que, verdadeiramente
leve em consideração a sua cultura local e as sua as experiências culturais e sociais.
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Comunidades
Ao longo desta exposição foi emergindo diferentes tipos de comunidade, por
exemplo comunidades locais e profissionais, bem como diferentes níveis de
comunidades, no sentido em que há um nível de comunidade que vai englobando ou
intersectando outras, por exemplo, a comunidade Europeia (agora chamada União
Europeia) engloba comunidades locais de natureza muito diferenciada, o mesmo
acontecendo, por exemplo, quando se pensa numa cidade e nos diferentes Bairros e
vizinhanças que a compõem. Interessa, por isso, pensar com maior profundidade no
conceito de comunidade, particularmente, no que estas diferentes sobreposições podem
trazer para as ideias educativas.
O conceito de comunidade, particularmente através da antropologia, tem vindo a
ser amplamente estudado, e sobretudo em resultado do fenómeno urbano, tem vindo a
ser renovado e amplificado, procurando-se as várias dimensões dos seus significados.
Neste contexto incluir a perspectiva da globalidade e da urbanidade nas
comunidades locais actuais, e não somente olhá-las como uma unidade isolada mostrase mais adequada a uma descrição da realidade contemporânea já que as comunidades
estão elas próprias sujeitas a dinâmicas próprias onde a presença da cultura global da
actualidade está presente sob várias formas. Actualmente, não só a heterogeneidade
humana e a diversidade cultural, estão já patentes nas comunidades actuais, como
também existem as redes sociais translocais, as relações com as instituições supralocais
e as relações impessoais, fazendo emergir claramente o caracter urbano das
comunidades locais nos termos como são apresentados pela antropologia urbana. Donde
se por um lado se pode verificar uma identidade na pertença a uma certa comunidade,
nomeadamente, como local de residência e criação das crianças e na vivência e procura
de soluções para problemas específicos, por outro, as comunidades locais possuem
geralmente uma heterogeneidade notória entre os moradores, não só ao nível étnico e
cultural, mas também económico e ao próprio nível das relações com o exterior da
comunidade. (Velho, 1987; Cordeiro & Costa, 1999).
Como diz Hunter, “a proximidade entre as palavras “comum”, “comunicação” e
“comunidade” não é acidental. A habilidade para trocar significados através de um
conjunto partilhado de símbolos há muito que tem sido reconhecido como uma parte
integral da comunidade. Da comunidade dos estados-nação, com as suas línguas
comuns, à comunidade de subculturas desviantes com os seus dialectos próprios, a
linguagem e os símbolos são vistos pelos analistas sociais e pelos próprios participantes
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como um critério de definir comunidade” (1974:67). Deste modo, argumenta ainda o
mesmo autor, ”as comunidades devem também ser consideradas como variáveis
simbólicas. (...) Estas ‘hierarquias de comunidades’ implicam que um indivíduo pode
seleccionar um nível de comunidade simbólico que melhor satisfaz os interesses e
necessidades do seu estatuto social particular, e o que está definido como a comunidade
pode variar entre indivíduos e para o mesmo indivíduo em diferentes lugares em
diferentes tempos” (Hunter, 1974:179).
Com isto, pretendo evidenciar que quando se pensa em comunidades em relação
com o processo educativo, se tem de ter em conta as tensões da modernidade e
sobretudo observar que elas próprias encerram diferentes tipos de potencialidades que
devem ser interpretadas e convertidas em ideias e princípios educativos geradoras de um
“conhecimento emancipação”. Tanto mais que a comunidade tem surgido,
paralelamente, como local onde os jovens procuram formas de socialização e de
conhecimento alternativas àquelas proporcionadas pela escola e pela família.
Como diz Basile (1997) deve-se “olhar para a comunidade procurando
orientações em vez de olhá-la como problema” e, neste sentido, segundo o mesmo autor
engajarmo-nos criticamente numa “restruturação institucional” (p. 165) nomeadamente
procurando:
- processos de opção para criar alternativas educacionais abertas a todos
-

visões alternativas de aprendizagem que estão imbuídas na vida dos
moradores, trabalhadores, aposentados, crianças, adolescentes, proprietários
e não proprietários, homens de negócios e cidadãos

-

consensos entre...acerca do papel das instituições que se empenham na vida
produtiva e reprodutiva (p. 65)

Acrescento ainda a ideia de Boaventura Sousa Santos (2000) que argumenta que
em vez de um equilíbrio entre os princípios Estado, mercado e comunidade foi o
princípio do mercado que se desenvolveu em detrimento dos outros, sendo mesmo que
“o principio da comunidade foi, nas últimos duzentos anos o mais negligenciado” (p.
71). Ora é exactamente no princípio da comunidade que, segundo Santos, em virtude de
este ter sido pouco “colonizado pela ciência moderna” (p.71) se encontram virtualidades
epistemológicas, nomeadamente, nas suas dimensões de participação e solidariedade
(p.71) que são essenciais ao conhecimento emancipatório. Para Santos (2000) a
comunidade tem de ser olhada numa perspectiva de “neo-comunidade [que] transforma
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o local numa percepção do global e o imediato numa forma de percepção do
futuro”(p.77)
Educação Matemática, comunidades e mudança social
Nesta discussão pretendi destacar alguns pontos que considero essenciais: 1) a
educação é um processo vasto com a presença de vários protagonistas que utilizam
diferentes estratégias e tecnologias e que se situam maioritariamente na família na
escola e nas comunidades; 2) a universalidade do conhecimento matemático em termos
da expansão e utilização actual que determina a centralidade curricular deste
conhecimento, implicando e mostrando, por um lado que as sociedades são cada vez
mais matematicamente dependentes e socialmente mais matematicamente comportadas
e, por outro, em consequência do anterior, a inevitabilidade da literacia matemática,
como condição importante para a participação do futuro cidadão na construção crítica
da democracia; 3) pesquisas, principalmente da área da etnomatemática, que claramente
têm evidenciando que as comunidades são locus de conhecimento matemático muito do
qual ainda está por estudar e que, ao problematizar a hegemonia do conhecimento
académico matemático, actua como uma forte fonte de crítica à forma como este
conhecimento tem sido transposto para as instituições escolares, já que a escola adoptou
esta ciência, de tal forma que, apesar de poder existir uma actividade matemática no
grupo doméstico, esta face à Matemática erudita, é apagada ou mesmo ignorada pela
escola. Problematizando, assim, as disjunções entre práticas matemáticas locais e
práticas escolares, que, não sendo observadas, comparadas e potencializadas acabam
por se transformar em disfuncionalidades; 4) O cenário de globalização da sociedade e
da economia que vai edificando uma cultura global que já é vivida nas comunidades
locais de forma bastante diversificada quer entre elas quer no seu seio.
Donde, entre a comunidade local, o Estado-Nação, a escola e a Matemática
existem especificidades próprias, que pontualmente conduzem ora a situações de
conciliação ora de conflito, já que, devido à relação de poder, o pensamento e o
conhecimento cultural do grupo doméstico é o que é submetido à transmissão escolar.
Procurei, assim, evidenciar no quadro educativo, o que observa Boaventura
Sousa Santos (2000), concretamente que “Não há um principio único de transformação
social” (p.27) argumentando, seguidamente que
- Na ausência de um princípio único, não é possível reunir todas as resistências
e agências sob a alçada de uma grande teoria comum. Mais do que uma teoria
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comum, do que necessitamos é de uma teoria de tradução que torne as
diferentes lutas mutuamente inteligíveis e permita aos actores colectivos
“conversarem” sobre as opressões a que resistem e as aspirações que os animam
(p.27)
Pode-se dizer, assim, que a matemática dos conteúdos escolares, não tem
ajudado a construir esta “teoria da tradução”. Observando-se mesmo que existe uma
confluência de opiniões, advindas de várias campos do conhecimento que directa ou
indirectamente procuram mostrar que a batalha do conhecimento letrado já não se pode
mais fundamentar em torno de informações científicas gerais e técnicas, transmitidas de
forma privilegiada pela escola mas, antes, que a luta pelo imaginário do conhecimento e
pela esperança que ele nos dá, relativamente a um futuro melhor, se trava na forma
como os processos e métodos do saber se implantam nas várias comunidades e podem
ser “traduzidos” entre eles.
Assim, num processo de mudança social acelerado e onde prevalecem as
desigualdades sociais económicas e culturais e, ainda, as escolares, a educação
matemática dos jovens tem de ser pensada por entre as interacções nem sempre
pacíficas da Escola, da Matemática, da Comunidade local e da Comunidade económicapolitica ao qual pertence Portugal, uma vez que, é já neste vaivém, por entre universos
culturais de referências distintas que os jovens vão construindo a sua identidade e
participando na modernidade tecnológica e urbana que os circunda, e, nomeadamente,
aprendem a relativizar os saberes escolares e o valor da escolaridade, para o bem e para
o mal.

Assim, a problemática educativa complexifica-se. O conhecimento do global que é
vivido (desde já) ao nível comunitário pelos jovens tem de ser contemplado e
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desenvolvido na própria sala de aula, numa articulação do presente com o futuro
incorporando as próprias aspirações dos alunos nas práticas pedagógicas.
Donde, as diferentes comunidades e famílias tornam-se pedagogicamente
interessantes para o processo educativo escolar, se este as utilizar como recursos,
com saberes e formas de saber próprios os quais, seguindo a perspectiva de Kinijik
(1996) e Iturra (1990a,1990b), terão de ser mobilizados, analisados e comparados
com os escolares. Caso contrário, penso, só servem para que os diferentes se tornem
ainda mais desiguais e marginais e posteriormente engrossem o grupo de crianças
em risco e abandono escolar.
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Conferência
Cenários1 para Investigação2
0le Skovsmose3 -Aalborg University
Resumo
Conforme observações efetivadas em diversos lugares, a educação matemática
tradicional se enquadra no paradigma do exercício. Esse paradigma se diferencia do
cenário para investigação, no qual os alunos são convidados a se envolverem em
processos de exploração e argumentação justificada. A distinção entre o paradigma do
exercício e o cenário para investigação, é combinada com a diferença entre três tipos
diferentes de referência: referência à matemática, referência à semi-realidade e
referência à situação da vida real. Os seis possíveis ambientes de aprendizagem
resultantes dessa combinação serão ilustrados através de exemplos. Mover-se do
paradigma do exercício em direcção ao cenário para investigação pode contribuir para
o enfraquecimento da autoridade da sala de aula tradicional de matemática e engajar
os alunos ativamente em seus processos de aprendizagem. Mover-se da referência à
matemática pura para a referência à vida real pode resultar em reflexões sobre a
matemática e suas aplicações. Minha expectativa é que caminhar entre os diferentes
ambientes de aprendizagem pode ser uma forma de engajar os alunos em ação e
reflexão e, dessa maneira, dar à educação matemática uma dimensão crítica.
Abstract
According to many observations, traditional mathematics education falls within the
exercise paradigm. This paradigm is contrasted with landscapes of investigation
serving as invitations for students to be involved in processes of exploration and
explanation. The distinction between the exercise paradigm and landscapes of
investigation is combined with a distinction between three different types of reference
which might provide mathematical concepts and classroom activities with meaning:
references to mathematics; references to a semi-reality; and references to a real-life
situation. The six possible learning milieus are illustrated by examples. Moving away
from the exercise paradigm and in the direction of landscapes of investigation may help
to abandon the authorities of the traditional mathematics classroom and to make
students the acting subjects in their learning processes. Moving away from reference to
pure mathematics and in the direction of real life references may help to provide
resources for reflection on mathematics and its applications. My hope is that finding a
route among the different milieus of learning may provide new resources for making the
students both acting and reflecting and in this way providing mathematics education
with a critical dimension.
1. Introdução
Nas suas observações de salas de aula inglesas, Cotton (1998) notou que a aula de
matemática é dividida em duas partes: primeiro, o professor apresenta algumas ideias e
técnicas matemáticas e, depois, os alunos trabalham com exercícios selecionados. Ele
também observou que existem variações nesse mesmo padrão: há desde o tipo de aula
1
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em que o professor ocupa a maior parte do tempo com exposição até aquela em que o
aluno fica a maior parte do tempo envolvido com resolução de exercícios. De acordo
com essas e muitas outras observações, a educação matemática tradicional se enquadra
no paradigma do exercício. Geralmente, o livro didático representa as condições
tradicionais da prática de sala de aula. Os exercícios são formulados por uma autoridade
externa à sala de aula. Isso significa que a justificativa da relevância dos exercícios não
é parte da aula de matemática em si mesma. Além disso, a premissa central do
paradigma do exercício é que existe uma, e somente uma, resposta correta. O paradigma
do exercício pode ser contraposto a uma abordagem de investigação, que pode tomar
muitas formas, como o trabalho de projeto na escola primária e secundária (Nielson,
Patronis & Skovsmose 1999; Skovsmose, 1994) bem como no nível universitário
(Vithal, Christiansen & Skovsmose, 1995). Em geral, o trabalho de projeto está
localizado num ambiente de aprendizagem que difere do paradigma do exercício. E um
ambiente que oferece recursos para fazer investigações. Meu interesse numa abordagem
de investigação tem relação com a educação matemática crítica, a qual pode ser
caracterizada em termos de diferentes preocupações4. Uma delas é o desenvolvimento
da materacia, vista corno uma competência similar à literacia caracterizada por Freire.
Materacia não se refere apenas às habilidades matemáticas, mas também à competência
de interpretar e agir numa situação social e política estruturada pela matemática.
A Educação Matemática crítica inclui o interesse pelo desenvolvimento da educação
matemática como suporte da democracia, implicando que as micro-sociedades de salas
de aulas de matemática devem também mostrar aspectos de democracia. A Educação
Matemática crítica enfatiza que a matemática como tal não é somente um assunto a ser
ensinado e aprendido (não importa se os processos de aprendizagem são organizados de
acordo com uma abordagem construtivista ou sociocultural). A Matemática em si é um
tópico sobre o qual é preciso refletir. Ela é parte de nossa cultura tecnológica e exerce
muitas funções, as quais podem ser mais bem caracterizadas por uma leve reformulação
da Primeira Lei de Kranzberg: o que a matemática está produzindo não é bom nem
ruim, nem é neutro (veja Kranzberg, 1997). D'Ambrósio (1994), usando uma
formulação mais incisiva, enfatiza que a matemática é parte de nossas estruturas
tecnológicas, militares, e conômicas e políticas e como tal, um recurso tanto para
maravilhas como para horrores5. Fazer uma crítica da matemática como parte da
educação matemática é um interesse da educação matemática crítica. Parece não haver
muito espaço no paradigma do exercício para que tais interesses sejam levados em
conta. A apresentação que segue é baseada parcialmente em meu trabalho com
educação matemática através de projetos. Esse trabalho mantém vínculos com
professores de contextos culturais, econômicos e políticos muito diferentes -Colômbia,
África do Sul, Brasil, Inglaterra e Dinamarca com os quais tenho discutido essas ideias.
Sempre começo com um exemplo.
2. Um Exemplo
Chamo de cenário para investigação um ambiente que pode dar suporte a um trabalho
de investigação6. Observemos uma interessante e antiga tabela de números, que
provavelmente tem decorado as paredes de muitas salas de aula de matemática e servido
de base para uma variedade de exercícios (Figura 1 ).
4
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Figura 1: Uma interessante e antiga tabela de números.
Concentremo-nos em um retângulo colocado sobre a tabela. Se os números nos cantos
do retângulo são indicados por a, b, c e d, é possível calcular o valor de F determinado
por:
F = ac -bd
F = ac -bd.
O retângulo pode ser transferido para outra posição e o valor de F=ac -bd pode ser
calculado novamente.
Por exemplo, observamos que 22.34- 24.32 =20 e 37.49 -39.47 = -20
Tentemos transladar o retângulo para uma posição diferente e calcular de novo o valor
de F. A propósito, o que acontece se girarmos o retângulo em 90° e fizermos o mesmo
cálculo? Bem... O que acontece se escolhermos um retângulo maior e fizermos uma
translação semelhante? Qual será o valor de F = ac -bd? De que maneira o valor de F
depende das dimensões do retângulo? Naturalmente, é possível investigar translações
de outras figuras. O que acontece se calcularmos os valores F = ac -bd, com a, b, c e d
referindo-se aos números determinados pelos cantos das figuras mostradas abaixo
(Figura 2)? Quais destas figuras podem ser "transladadas” sem alterações no valor de F?

Figura 2: Outras figuras a serem transladadas.
Por que não investigar uma função diferente para F? Por exemplo, o que acontece se
permutarmos as operações "subtração" e "multiplicação" e, em vez de F = ac -bd,
calcularmos:

G = (a -c) (b -d)
(a, b, c e d referem-se aos cantos de um retângulo)? Será que G é constante em
todas as translações?
Daria certo também para as figuras mostradas na Figura 2? Existem outras
funções que são retângulos transladáveis (ou seja, cujo valor seja mantido constante
durante a translação)? Sim, bem, há a função H definida como H = Oa + Ob + Oc + Od.
Mas será que não existem funções para retângulos "transladáveis" mais interessantes?
Considerando que achamos uma dessas funções, ela seria também um losango
transladável? Uma função associada a um retângulo transladável seria também
associada a um losango transladável? Em termos mais gerais: que funções fazem quais
figuras transladáveis?
E se considerarmos os números negativos? Nesse caso, a tabela de números da
Figura 1 poderia ser prolongada, acrescentando números à esquerda e à direita de cada
linha. Podemos, então, considerar translações as que tragam as figuras para regiões com
números negativos (Figura 3). A propósito, o que aconteceria se a tabela fosse disposta
como mostrada na Figura 4? Certamente, é também possível desenvolver cálculos numa
base numérica diferente. Seria a qualidade de "ser transladável" dependente da base
numérica que estamos considerando?

Naturalmente, não precisamos nos concentrar em configurações de números
determinados pelos cantos de um quadrilátero. Poderíamos considerar qualquer
configuração de números a1...an e uma função F = F(a1,..., an). A questão, então, seria:
que funções definidas sobre uma configuração de números são constantes em relação à
translação da configuração? E por que não considerar a rotação ou qualquer outro
movimento da figura? Além disso, até agora nos concentramos em uma propriedade
particular da função F, sendo constante ou não, mas poderíamos observar muitas outras
propriedades dela. Isso nos conduz à questão: Que funções definidas sobre uma
configuração de números mostram "belas" propriedades para a translação?

3. O que acontece se...? .
Imaginemos que este exemplo envolva os alunos e o professor por um
determinado tempo. Estamos observando seu diálogo. O professor pergunta: "O que
acontece se ...?" e, mais tarde, ouvimos de novo o seu "0 que acontece se ...?" Os alunos
podem ficar surpresos com algumas das propriedades matemáticas levantadas pelas
questões. Cochichos vêm de todos os cantos. Mais adiante, torna-se possível ouvir mais
claramente as vozes dos alunos: "0 que acontece se ...?" "Sim, o que acontece se...?".
Talvez o professor pergunte: "Por que isto ...?", o que conduz a mais cochichos e,
possivelmente, períodos longos de silêncio. Mais tarde, algumas falas dos alunos podem
ser ouvidas: "Sim, por que isto ...?" Um cenário para investigação é aquele que convida
os alunos a formularem questões e procurarem explicações. 0 convite é simbolizado
pelo "0 que acontece se ...?" do professor. 0 aceite dos alunos ao convite é simbolizado
por seus "Sim, o que acontece se...?". Dessa forma, os alunos se envolvem no processo
de exploração. 0 "Por que isto ...?" do professor representa um desafio e os "Sim, por
que isto...?" dos alunos indicam que eles estão encarando o desafio e que estão
procurando por explicações. Quando os alunos assumem o processo de exploração e
explicação, o cenário para investigação passa a constituir um novo ambiente de
aprendizagem. No cenário para investigação, os alunos são responsáveis pelo processo.
Então, o exemplo da translação de figuras é um cenário para investigação?
Talvez sim, talvez não, pois o cenário somente torna-se um cenário para investigação se
os alunos aceitam o convite. Ser um cenário para investigação é uma propriedade
relacional. A aceitação do convite depende de sua natureza, (a possibilidade de explorar
e explicar propriedades matemáticas de uma tabela de números pode não ser atrativa
para muitos alunos), depende do professor, (um convite pode ser feito de muitas
maneiras e para alguns alunos um convite do professor pode soar como um comando), e
depende, certamente, dos alunos (no momento, eles podem ter outras prioridades). 0 que
pode servir perfeitamente como um cenário para investigação a um grupo de alunos
numa situação particular pode não representar um convite para um outro grupo de
alunos. Se um certo cenário pode dar suporte a uma abordagem de investigação ou não é
uma questão empírica que tem que ser respondida através da prática dos professores e
alunos envolvidos.

4. Ambientes de aprendizagem
As práticas de sala de aula baseadas num cenário para investigação diferem
fortemente aquelas baseadas em exercício. A distinção entre elas pode ser combinada
com uma distinção diferente, a que tem a ver com as "referências” que visam levar os
estudantes a produzirem significados para os conceitos e atividades matemáticas.
Em Filosofia, muitos esforços têm sido realizados para clarear a noção de
significado em termos de referências. Esses esforços têm inspirado educadores
matemáticos a discutirem significado no tocante às referências possíveis dos conceitos
matemáticos. Por exemplo, a idéia de fração pode ser introduzida através da idéia de
divisão de pizzas, enquanto, mais tarde, o significado de “fração” pode ser desenvolvido
pela introdução de outros conjuntos de referências. Portanto, o significado também pode
ser visto, primeiramente, como um característica das ações e não somente como uma
característica dos conceitos. Em minha interpretação, as referências também incluem os
motivos das ações; em outras palavras, incluem o contexto para localizar o objetivo de

uma ação (realizada pelo aluno na sala de aula de matemática). Quando, no que se
segue, falo sobre os diferentes tipos de referência, estarei geralmente aludindo à
produção de significado na educação matemática.7 .
Diferentes tipos de referência são possíveis. Primeiro, questões e atividades
matemáticas podem-se referir à matemática e somente a ela. Segundo, é possível se
referir a uma semi-realidade- não se trata de uma realidade que “de fato” observamos,
mas uma realidade construída, por exemplo, por um autor de um livro didático de
matemática8. Finalmente, alunos e professores podem trabalhar com tarefas com
referências a situações da vida real.
Combinando a distinção entre os três tipos de referência e a distinção entre dois
paradigmas de práticas de sala de aula, obtém-se uma matriz com seis tipos diferentes
de ambientes de aprendizagem (Figura 5). Mais adiante, tentarei esclarecer o que
entendo por cada ambiente de aprendizagem, comentando sobre os diferentes tipos
sugeridos pela matriz.

O ambiente tipo (1) é aquele dominado por exercícios apresentados no contexto
da "matemática pura", os quais podem ser da seguinte forma:
(27a -14b) + (23a + 5 b) -11a
(16.25) -(18.23) =
(3 2.4 1) -(3 4.3 9) =
O tipo (2) é caracterizado como um ambiente que envolve números e figuras
geométricas. O exemplo introdutório da translação de figuras geométricas numa tabela
de números ilustra esse tipo de ambiente.
O ambiente tipo (3) é constituído por exercícios com referências à semirealidade. A natureza desse ambiente pode ser ilustrada pelo seguinte exemplo:
Um feirante A vende maçãs a $ 0,850 kg. Por sua vez, o feirante B vende 1,2 kg
por $ 1,00. r
(a) Qual feirante vende mais barato?
(b) Qual é a diferença entre os preços cobrados pelos dois feirantes por 15 kg de
maçãs?
Certamente, fala-se de maçãs, compras e preços. Mas não acredito que a pessoa que
construiu esse exercício tenha feito alguma investigação empírica sobre a maneira
Como as maçãs são vendidas ou tenha entrevistado alguém de modo a descobrir as
circunstâncias em que seria relevante comprar 15 kg de maçãs. A situação é artificial. O
exercício está localizado numa semi-realidade o exemplo é toma do livro de Dowling,
The Socio1ogy of Mathematics Education: Mathematical Myths / Pedagogical Texts, no
qual ele descreve os "mitos de referências". Certamente, é um mito que um exercício
7
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como esse referia-se a alguma realidade. Mas, na minha compreensão, há uma
referência: a semi-realidade imaginada pelo autor do problema.
A semi-realidade pode ser uma referência que ofereça suporte para alguns alunos
na resolução de problema. Portanto, a prática da educação matemática tem estabelecido
padrões específicos de como operar numa dada semi-realidade. Se, por exemplo, um
aluno pergunta ao professor sobre a distância entre as lojas e a casa da pessoa que está
indo comprar as maçãs; e se o aluno desejar descobrir que distância é possível carregar
uma sacola de 15 kg, fazendo um experimento no pátio da escola; e ainda, se o aluno
pergunta se ambas as lojas possuem serviço de entrega a domicílio ou não; e se
podemos considerar a qualidade das maçãs das duas lojas como sendo a mesma, nesse
caso, o professor provavelmente considerara que o aluno está tentando obstruir a aula de
matemática.
Certamente, essas questões geram obstrução, considerando o "acordo" geral
entre o professor e os alunos para operar no paradigma do exercício. Resolver exercícios
Com referência a uma semi- realidade é uma competência muito complexa e é baseada
num contrato bem especificado entre professor e alunos. Alguns dos princípios desse
acordo são os seguintes: a semi-realidade é totalmente descrita pelo texto do exercício;
nenhuma outra informação é relevante para a resolução do exercício; mais informações
são totalmente irrelevantes; o único propósito de apresentar o exercício é resolvê-lo.
Uma semi-realidade é um mundo sem impressões dos sentidos (perguntar pelo gosto
das maçãs está fora de questão), de modo que somente as quantidades mensuradas são
relevantes. Além disso, toda informação quantitativa é exata; a negociação do preço ou
compra de, vamos dizer, um pouco menos do que 15 kg de maçãs é destituída de
sentido. A combinação da exatidão das medidas com o pressuposto de que a semirealidade é completamente descrita pelas informações fornecidas torna possível
sustentar o pressuposto de que há somente uma resposta correta. A metafísica da semirealidade assegura que esse pressuposto pode ser mantido, não somente quando a
referência é exclusivamente para números e figuras geométricas, mas também quando
são "compras", "maçãs", "kilogramas", "preços", "distâncias" bem como outras
entidades empíricas parecidas9. Em particular, essa metafísica tem estruturado a
comunicação entre professor e alunos.
As observações acerca da maneira como a matemática opera em situações da
vida real não têm sido consideradas na elaboração de exercícios do tipo (3). Mas,
recentemente, estudos muito mais cuidadosos de práticas matemáticas em diferentes
situações de trabalho têm sido desenvolvidos.10 Exercícios baseados na vida real
oferecem um ambiente de aprendizagem do tipo (5). Por exemplo, diagramas
representando o desemprego podem ser apresentados como parte do exercício, e, com
base, podem ser elaboradas questões sobre períodos de tempo, países diferentes, etc.11.
Todos os diagramas utilizados vêm da vida real, oferecendo uma condição
diferente para a comunicação entre o professor e os alunos, uma vez que agora faz
sentido questionar e suplementar a informação dada pelo exercício.
Entretanto, às atividades estão ainda estabelecidas no paradigma do exercício.
Como o ambiente (3), o ambiente (4) também contém referências a uma semi realidade,
mas agora ela não é usada como um recurso para a produção de exercícios: é um convite
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para que os alunos façam explorações e explicações. Uma "corrida de grandes cavalos"
pode servir como exemplo. A pista de corrida é desenhada na lousa e onze cavalos -2, 3,
4,..., 12 - estão prontos para iniciar. Dois dados são jogados; a partir da soma dos
números tirados, marca-se uma cruz no diagrama. Como mostra a Figura 6, a soma 6
apareceu três vezes, mais vezes que as outras somas. O cavalo 6, portanto, tornou-se o
grande vencedor, seguido pelos cavalos 7 e 10.

Figura 6. O terreno da corrida de cavalos

Essa corrida de cavalos pode. ser desenvolvida na direção de uma grande
atividade de sala de aula. Imagine que estamos com crianças em torno de .11 anos. Duas
agências de apostadores organizam-se na sala de aula. Um pequeno grupo de alunos
controla cada agência. Independente das outras, as agências anunciam os prêmios. O
resto da classe, jogadores muito ricos, faz suas apostas: "Veja, a agência A paga de
volta 8 vezes pelo cavalo número 9. Mas veja a agência B! Eles pagam 40 vezes pelo
cavalo número .10!". As apostas precisam ser feitas logo, pois a próxima corrida está
para começar. Um outro grupo de crianças, que está cuidando da corrida, toca o sino e a
sala de aula fica em silêncio. Os dados são jogados, as somas são calculadas, as cruzes
são feitas e os cavalos correm pelas linhas. Alguns apostadores mostram grandes
sorrisos.
A agência A tem poucos clientes. Seus prêmios parecem menos favoráveis do
que os ofereci- dos pela agência B. De qualquer modo, uma nova corrida está para
começar. Novos prêmios são apresentados. Os apostadores estão surpresos: "Que
maravilhosos prêmios a agência A está oferecendo agora!". Novos prémios, novas
corridas, novos ganhadores, novos perdedores. Os cavalos não são mais anônimos e o
número 2 é chamado de tartaruga. Repentinamente, uma agência perde toda sua fortuna.
De qualquer modo, um novo milionário monta uma nova agência.
0 professor sugere que está no momento de uma corrida mais longa. Até agora,
as corridas tiveram o comprimento de 3 casas, mas esta seria de pelo menos 5 casas. As
agências lançam seus prêmios. Alguns dos jogadores colocam chapéus de papel. Após a
segunda corrida, alguns dos jogadores querem saber: 0 cavalo número 7 seria um bom
candidato para uma corrida de longa distância?
Depois de várias corridas, não há cheiro de cavalos na sala de aula. A grande
corrida de cavalos está acontecendo numa semi-realidade, mas não no paradigma do
exercício. E as muitas observações sobre as habilidades dos diferentes cavalos (o cavalo
número .11 precisa de algumas pílulas de vitamina) não são percebidas como

obstruções. A lógica estrita que governa a semi-realidade do ambiente de aprendizagem
número (3) não está em operação. A atividade toda está localizada num cenário para
investigação. Muitas descobertas estão esperando as crianças. Estratégias estão para ser
produzidas e aperfeiçoadas. E, uma vez que essa atividade foi escolhida para ser
descrita, o aluno certamente aceitou o convite para participar da grande corrida de
cavalos.
5. Um outro exemplo
Naturalmente, é possível desenvolver cenários para investigação com um grau
maior de realidade envolvida do que na grande corrida de cavalos. Em Towards a
Philosophy of Crifical Mathematics Education, discuto alguns exemplos organizados
como trabalho de projeto, os quais podem ilustrar o ambiente de aprendizagem (6).
O projeto “Energia" concentrou-se sobre o “input-output" de energia. Como
introdução, os estudantes calcularam a quantidade de energia em certos tipos de café da
manhã (a energia, foi medida em KJ). Então, usando fórmulas oriundas de pesquisas
sobre esporte, foi calculada a quantidade de energia gasta durante uma determinada
viagem de bicicleta. As fórmulas expressavam o uso da energia em função de
parâmetros diferentes como velocidade, tipo de bicicleta e "área frontal" do ciclista.
Como medir essa área? Os estudantes desenvolveram um método e concluíram seus
cálculos. Dessa forma, eles foram introduzidos à idéia de fazer um modelo de ”inputoutput" para energia.
Depois disso, o projecto concentrou-se nos modelos de “input-output" na
agricultura. Os estudantes investigaram uma fazenda relativamente próxima da escola.
Primeiro, calculou-se a quantidade de energia em termos, por exemplo, da gasolina
usada na preparação de um certo campo durante um ano. No celeiro, os alunos ouviram
do agricultor explicações sobre os métodos de preparação do campo. Depois, eles
mediram a largura dos diferentes instrumentos - o arado, a colheitadeira, etc. - e, com
isso, estimaram quantos quilómetros o agricultor tem que dirigir o tractor anualmente na
preparação do campo. No campo pesquisado, a cevada estava crescendo e foi calculada
a quantidade de energia que havia na cevada colhida. Para esses cálculos, usaram-se
informações estatísticas trazidas da Agronomia e outras áreas. De acordo com os
cálculos dos alunos, o diagrama “input-output" estava bastante lucrativo: a cevada
colhida tinha 6 vezes mais energia do que a energia usada no campo; isso porque o sol é
um grande fornecedor de energia. O resultado pôde ser comparado com as estatísticas
oficiais da Dinamarca, que revelaram um factor um pouco menor (um motivo para isto é
que os alunos não consideraram todos os tipos relevantes de (transporte necessários para
gerir a fazenda).
Nessa fazenda, a cevada era usada como alimento para os porcos e, assim, os
alunos puderam (montar um novo modelo “input-output". Eles recolheram informações
sobre a quantidade de porcos que estava comendo cevada em relação aos seus pesos e
sobre o tempo necessário para serem levados para o matadouro. O factor foi calculado
em torno de 0,2 somente um quinto de energia contida na comida fornecida aos porcos
estava na carne. A produção de carne, portanto, parece .ser uma actividade económica
ruim do ponto de vista da energia. .
Essas conclusões são características somente da fazenda escolhida? Os
resultados dos alunos foram muito similares aos relatados nas estatísticas oficiais sobre
a agricultura dinamarquesa. Do ponto de vista da energia, a transformação de cevada em
carne tem um custo muito alto. Nesse sentido, as (investigações dos alunos tomaram-se
exemplares, o que é um elemento essencial no trabalho de projecto. A discussão pode

ser levada adiante. A agricultura dinamarquesa está fazendo coisas erradas do (ponto de
vista da energia? Não necessariamente. Conforme apontam as estatísticas, a agricultura
norte-americana está em situação mais dramática em relação à problemática do gasto de
energia.
O projecto apresenta aspectos diferentes do ambiente de aprendizagem (6).
As referências são reais, tornando possível aos alunos produzirem diferentes
significados para as actividades (e não somente os conceitos). Os alunos fazem cálculos
relacionados a fazenda real. Isso quer dizer que são eliminadas as autoridades que
exercem seu poder no paradigma do exercício. O pressuposto de que há uma, e somente
uma, resposta correcta não mais faz sentido. Livros didácticos podem descansar
seguramente no canto da sala de aula à medida que um projeto desse tipo é
desenvolvido. O professor tem o papel de orientar. Novas discussões baseadas em
investigação sempre surgem: Como calcular a área frontal de um ciclista? O problema
agora é a montagem de modelos para os cálculos de “input-output", o que torna
importante reflectir sobre os resultados dos cálculos. Eles são confiáveis? Consideramos
os factores relevantes? Bem, podemos comparar com as estatísticas oficiais. Mas qual
desses resultados é o correcto? A reflexão crítica sobre matemática e modelagem
matemática ganha um novo significado.
Na Dinamarca, o currículo oficial não é um obstáculo para os alunos e os
professores trabalharem no ambiente de aprendizagem (6). Não há exames após cada
ano escolar para decidir se os alunos são aprovados ou não. Nesse país a promoção é
automática. Somente após o 9º ano, os alunos fazem um exame nacional em
matemática, em que todos passarão independente das notas que tirarem. Esse exame
inclui uma abordagem de investigação, em sua parte escrita, que não pressupõe nenhum
conhecimento memorizado e, em sua parte oral, concentra-se sobre grupos de alunos,
fazendo investigações matemáticas. Apesar disso, o paradigma do exercício também
tem um forte apoio naquele canto do mundo.
6. Movendo-se entre diferentes ambientes de aprendizagem
Naturalmente, a matriz da Figura 5 representa uma simplificação. A linha
vertical que separa o paradigma do exercício dos cenários para investigação é, por certo,
um linha muito "espessa", simbolizando um terreno imenso de possibilidades. Alguns
exercícios podem provocar actividades de resolução de problemas, as quais poderiam
transformar-se em genuínas investigações matemáticas. Propor problemas significa um
passo adiante em direcção aos cenários para investigação, embora actividades de
formulação de problemas possam ser muito diferentes de um trabalho de projecto. Não
há dúvida de que as linhas horizontais também são "fluidas". Não pretendo tentar
oferecer uma classificação claramente determinada, mas elaborar uma noção de
ambientes de aprendizagem em vista de facilitar as discussões Sobre mudanças na
educação matemática.
Uma boa parte da educação matemática está alternando os ambientes (1) e (3).
Nesse sentido, o paradigma do exercício oferece uma fundamentação assentada na
"tradição" da educação matemática. Muitos estudos em educação matemática têm
revelado um quadro desolador sobre o que acontece na sala de aula tradicional. Muitos
desses estudos, todavia, não reconhecem que existem outros possíveis ambientes de
aprendizagem e que seus dados estão ligados a uma organização particular da sala de
aula de matemática, a que é típica.12 Uma diferenciação entre a "tradição da matemática
escolar" e a "tradição da matemática investigativa" tem sido sugerida por Richard (1991
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), o que está em consonância com a matriz. O exercício é parte do que define a tradição
da matemática escolar.
Na Dinamarca, o ambiente de aprendizagem tipo (6) tem desafiado a tradição da
matemática escolar. Porém, acho importante que os desafios sejam organizados em
termos dos ambientes de aprendizagem de tipos (2) e (4) bem como do (6). Não
pretendo defender que o ambiente (6) seja a única alternativa ao paradigma do
exercício. De fato, não quero sugerir que um ambiente de aprendizagem particular
represente o objectivo último para a educação matemática, crítica ou não.
Sustento que a educação matemática deve se mover entre os diferentes
ambientes tal como apresentado na matriz. Particularmente, não considero a ideia de
abandonar por completo os exercícios da educação matemática. Poderia fazer sentido,
por exemplo, após a grande corrida de cavalos, usar um período para "consolidar" o
,que os alunos trabalharam por meio de exercícios relacionados com a noção de
probabilidade. E importante que os alunos e professores, juntos, achem seus percursos
entre os diferentes ambientes de aprendizagem. A rota "óptima" não pode ser
determinada apressadamente, mas tem que ser decidida pelos alunos e pelo professor. A
matriz dos ambientes de aprendizagem pode também ser usada como um instrumento
analítico. Por exemplo, é possível que alunos e professor considerem a rota seguida no
último ano: Que ambientes de aprendizagem experimentamos? Nós gastamos todo o
tempo com um ou dois ambientes? Em qual ambiente tivemos experiências com mais
sucesso? Algum movimento de um ambiente para outro causou dificuldade? Muitas
considerações de planejamento podem ser relacionadas à matriz.
Há muito tempo, participei de um projecto matemático envolvendo crianças com
cerca de 7 anos. O principal objectivo do projecto era planejar e construir um
playground fora da sala de aula num lugar onde havia um pequeno terreno disponível
para a classe. Certamente, essa actividade se enquadrou no ambiente de aprendizagem
tipo (6), e, como um dos resultados do projecto, foi construído um pequeno playground
fora da sala de aula com a ajuda dos pais durante alguns finais de semana. Antes disso,
porém, muitas actividades foram desenvolvidas. Inicialmente, as crianças visitaram
outros playgrounds para testar o que seria um "bom" brinquedo. Crianças de 7 anos são
especialistas em fazer esse tipo de teste. Entretanto, mais difícil foi especificar a
qualidade exacta de um bom playground. Qual é a altura dos balanços? Quanto de areia
é necessário? Muitas coisas precisavam ser medidas; e, para não esquecer essas
medidas, tornou-se importante anotá-las.
Não é uma tarefa fácil!
Esses períodos de actividade intensa foram muito frutíferos e importantes, mas
outros tipos de actividade mais tranquilas são importantes tanto para o professor quanto
para os alunos. Como parte do projecto do playground (que levou alguns meses), foram
organizados períodos de "trabalho de escritório", os quais, pareciam de fato um passeio
ao ambiente de aprendizagem do tipo (1 ). As crianças eram organizadas em pequenos
grupos trabalhando em seus escritórios. Como em qualquer escritório colectivo,
conversa-se "baixinho". Os alunos colocaram copos plásticos com suco ou limonada
sobre suas mesas de modo que, por algum toque mágico, pareciam mesas de escritório
de verdade. As vezes, os trabalhadores do escritório comiam um biscoito enquanto
estavam somando números. As vezes, o rádio tocava uma música leve. Às vezes, o
professor tocava violão. os papéis espalhados ao redor das mesas continham os
exercícios sobre adição e subtracção. 0 ponto é que as crianças, durante os períodos
interinos de trabalho do projecto, reconheceram a importância de serem capazes de
somar números correctamente. Durante as horas de escritório, esse tipo de habilidade
podia ser consolidada e as razões para essa tarefa foram compreendidas nos períodos

prévios do trabalho de projecto. A posição de "trabalho de escritório" quebrou o padrão
normal do paradigma do exercício, embora a actividade fosse desenvolvida no tipo
(1).Isso ilustra que a rota entre os diferentes ambientes pode ajudar a dar novos
significados para às actividades dos alunos. 0 trabalho de escritório não ocorreu numa
atmosfera da tradição da matemática escolar, ainda que tenha acontecido no paradigma
do exercício. Particularmente, a comunicação entre o professor e os alunos no escritório
não foi governada pela mesma lógica que a comunicação entre o professor e os alunos
na tradição da matemática escolar13.
A consolidação propiciada pelo trabalho de escritório serve também como uma
preparação para o engajamento num novo projecto. Criar uma harmonia entre o trabalho
de projecto e as actividades de sala de aula tem sido o grande desafio para a educação
matemática baseada em projectos (não importa se estamos tratando de projectos num
curso universitário ou em escolas).
Às vezes, em discussões com professores, tem sido sugerido que, antes de os
alunos se envolverem com investigação em algum ambiente, eles devem compreender
algumas técnicas que podem, mais eficientemente, ser produzidas dentro do paradigma
do exercício. A grande corrida de cavalo ilustra por que, em minha opinião, isso
geralmente não é adequado. Suponhamos que as crianças, antes da corrida, tenham sido
introduzidas a algumas noções de probabilidade através do diagrama canónico: o
número tirado no dado vermelho é mostrado no eixo x; o número tirado no dado azul é
mostrado no eixo y, e a soma... então, o jogo poderia perder o fascínio. Portanto, uma
rota oposta é relevante em muitos casos, isto é, a rota de (4) para (3). Uma vez que o
jogo tenha sido experimentado e as crianças ganharam familiaridade com as
características dos diferentes cavalos, obtendo confiabilidade nas vantagens, então os
alunos e o professor podem levantar observações específicas e encontrar explicações. E
os exercícios podem ser usados como um meio para fixar algumas experiências.
7. A zona de risco
A investigação francesa em educação matemática tem dado muita atenção à
noção de contrato didáctico14. Com relação à noção de ambiente de aprendizagem, um
contrato didáctico pode ser definido em termos do "equilíbrio no ambiente de
aprendizagem". Assim, um contrato didáctico refere-se à harmonia entre os parâmetros
do ambiente de aprendizagem, isto é, uma harmonia entre a maneira que o significado é
produzido, as tarefas são organizadas, o livro didáctico é estruturado, a comunicação é
desenvolvida, etc. Essa harmonia deve ser reconhecida e aceita tanto pelo professor
quanto pelos alunos. O fato de o contrato didáctico estar estabelecido não revela muito
sobre a qualidade do ambiente de aprendizagem. Mas, antes de tudo, indica que o
professor e os alunos compartilham a mesma compreensão e aceitação das prioridades
do ambiente de aprendizagem. A interacção entre eles não é problemática até onde
ambas as partes reconhecem o contrato.
Um contrato didáctico pode ser quebrado de muitas maneiras como, por
exemplo, quando alunos começam a questionar detalhes de uma semi-realidade,
conforme descrição anterior. O contrato pode ser quebrado se a avaliação é
drasticamente mudada. Em geral, melhorias na educação matemática estão intimamente
ligadas à quebra de contrato. Quando, inicialmente, sugeri desafiar o paradigma do
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exercício, isso pode ser visto também como uma sugestão de quebrar o contrato da
tradição da matemática escolar.
Da perspectiva dos professores, isso pode parecer o movimento de uma zona de
conforto para um zona de risco. Essa noção tem sido introduzida por Penteado
(manuscrito) em seu estudo sobre .as experiências do professor num novo meio de
aprendizagem onde os computadores representam um papel crucial15. O movimento
entre os diferentes ambientes possíveis de aprendizagem e a ênfase especial no cenário
para investigação causarão um grau elevado de incerteza. A meu ver, a incerteza não
deve ser eliminada. O desafio é enfrentá-la.
Os computadores na educação matemática têm ajudado a estabelecer novos
cenários para investigação (embora alguns programas fechados tentem eliminar
incertezas, ajustando as actividades ao paradigma do exercício)16. O computador
desafiará a autoridade do professor (tradicional) de matemática. Alunos trabalhando
com, por exemplo, geometria dinâmica facilmente encontram possíveis situações e
experiências que os professores não previram ao planejarem a aula. Um clique no
mouse pode rapidamente conduzir a uma parte desconhecida do programa: O que fazer
agora? Como sair daqui? O professor deve estar sempre pronto para enfrentar perguntas
que podem não ser facilmente respondidas. A autoridade do professor tradicional está
para ser quebrada dentro de segundos; e ninguém sabe sobre o próximo momento.
Certamente, nem o professor. Uma razão epistemológica para isso é que o computador
não é simplesmente um instrumento que estende nossa maneira de pensar; em vez disso,
como descreve Borba (1999), os computadores reorganizam nosso pensamento. A
reorganização pode influenciar multas coisas, em particular a forma como o significado
é produzido. Portanto, a ideia completa de "reorganização" liga-se fortemente à ideia de
"zona de risco".
Quando os alunos estão explorando um cenário, o professor não pode prever que
questões vão aparecer. Uma forma de eliminar o risco é o professor tentar guiar todos de
volta ao paradigma do exercício, à zona do conforto. Então, a exploração completa das
figuras geométricas transladáveis na tabela de números poderia ser reorganizada como
uma sequência de exercícios. E, em vez de permitir os alunos explorarem o programa de
geometria dinâmica, o professor poderia especificar cada passo a ser tomado: "Primeiro,
você selecciona um ponto. Ok, todos fizeram isto! Esse ponto chamaremos de A. Então
você deve seleccionar um outro ponto. Este chamaremos de B..." Através da
reorganização das actividades em sequência, o professor pode conduzir todos os alunos
da sala de aula a terem quase a mesma figura sobre as telas dos computadores. Dessa
forma, à medida que os alunos estão operando os passos, o professor pode prever a
ocorrência de eventos e desafios. Porém, fazendo assim, muitas oportunidades de
aprendizagem são também perdidas.
Qualquer cenário para investigação coloca desafios para o professor. A solução
não é voltar para a zona de conforto do paradigma do exercício, mas ser hábil para
actuar no novo ambiente. A tarefa é tornar possível que os alunos e o professor sejam
capazes de intervir em cooperação dentro da zona de risco, fazendo dessa uma
actividade produtiva e não uma experiência ameaçadora. Isso significa, por exemplo, a
aceitação de questões do tipo "o que acontece se...", que possam levar a investigação
para um território desconhecido. De acordo com a pesquisa de Penteado, uma condição
importante para os professores se sentirem capazes de trabalhar na zona de risco é o
estabelecimento de novas formas de trabalho colaborativo, em particular, entre os
professores, mas também juntamente com alunos, pais, professores e pesquisadores.
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'Veja também Penteado, 1999.
Veja, por exemplo, Borba (1995).

Portanto, por que se preocupar com o trabalho na zona de risco? Por que não
aceitar simplesmente o contrato didáctico da tradição da matemática escolar, o qual tem
sido cuidadosamente elaborado? Cobb e Yackel referem-se à "autonomia intelectual"
como um objectivo explicitamente declarado para seus esforços em estabelecer uma
tradição da matemática investigativa em contraste com a tradição da matemática
escolar. A autonomia intelectual é caracterizada em termos da consciência e da
disposição dos alunos para recorrer às suas próprias capacidades intelectuais .quando
envolvidos em decisões e julgamentos matemáticos (Cobb & Yackel, 1998 : p. 170). A
autonomia intelectual pode ,ser associada a actividades de exploração e explicação tais
como nos cenários para investigação. E difícil ver essa autonomia enraizada nas regras
de comportamento que operam numa semi-realidade do ambiente (3). Em particular,
deixar a "zona de risco" também significa eliminar oportunidades de aprendizagem
associadas à ideia de computadores como re-organizadores.
Fazer um movimento na matriz da Figura 5 do paradigma do exercício em
direcção aos cenários para investigação pode contribuir para o abandono das
autoridades da sala de aula de matemática tradicional e levar os alunos a agirem em seus
processos de aprendizagem. No livro Towards a Philosophy of Critical Mathematics
Education, discuto aprendizagem como acção e enfatizo a importância de estabelecer as
intenções dos alunos como os elementos que dirigem o processo de aprendizagem. Um
sujeito crítico tem que ser um sujeito que age.
Estudos de sala de aula que usam problemas do mundo real como ponto de
partida para considerações matemáticas levaram Voigt afazer a seguinte afirmação:
Como cidadãos do futuro, alunos terão que enfrentar muitos problemas do
mundo real que parecem não ser matematicamente claros... o cidadão é
competente para distinguir entre inferências matemáticas necessárias e os
pressupostos de modelagem dependentes de interesses?
Pode-se esperar que colocar mais atenção na qualidade da negociação do
significado matemático na sala de aula pode melhorar a educação do "leigo
competente (1998: p. 195).
Certamente, compartilho dessa visão.
Realizar um movimento, na matriz da Figura 5, das referências à matemática
pura para as referências da vida real pode ajudar a oferecer recursos para reflexões sobre
a matemática17. Towards a Philosophy of Critical Mathematics Education contém uma
especificação de elementos de uma crítica da modelagem matemática como sendo
essencial para o desenvolvimento da competência chamada materacia.
Referências à vida real parecem ser necessárias para estabelecer uma reflexão
detalhada sobre a maneira como a matemática pode estar operando enquanto parte de
nossa sociedade. Um sujeito crítico é também um sujeito reflexivo.
De que modo desenvolver uma educação matemática como parte de nossas
preocupações com a democracia numa sociedade estruturada por tecnologias que
incluem a matemática como um elemento estruturante?18. De que maneira desenvolver
uma educação matemática que não torne opaca a introdução dos alunos ao pensamento
matemático, mas que os leve a reconhecerem suas próprias capacidades matemáticas e a
consciência da forma pela qual a matemática opera em certas estruturas tecnológicas,
militares, económicas e políticas? Nunca ousarei afirmar que o abandono do paradigma
do exercício para explorar cenários para investigação forneceria uma resposta para essas
17

Veja também Cobb, Boufi, McClain e Whitenack (1997).
Veja, por exemplo, Skovsmose (1998b), Skovsmose e Valero (1999), Valero
(1999), Vithal (1999, 2000) e Volmink (1994).
18

questões. Nem afirmaria que é suficiente construir uma educação matemática baseada
somente em referências à vida real. Minha expectativa é que a busca de um caminho
entre os diferentes ambientes de aprendizagem possa oferecer novos recursos para levar
os alunos a agir e reflectir e, dessa maneira, oferecer uma educação matemática de
dimensão crítica.
"
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Comunidades de matemática
José Manuel Matos
Universidade Nova de Lisboa

Este trabalho parte do pressuposto que a matemática é fruto da actividade humana e que o
artesão de matemática, tal como os outros artesãos, leva a cabo o seu trabalho numa comunidade de
artesãos. Uma componente essencial da actividade social destes artesãos é a comunicação. Faz parte
do trabalho do matemático contemporâneo múltiplos actos de comunicação, nomeadamente a
escrita de um artigo, de um livro, a elaboração de uma demonstração, que são acções destinadas a
um outro, normalmente sublimado num leitor idealizado. Fazem ainda parte do seu trabalho
argumentações mais ou menos informais sobre temas matemáticos com outros praticantes da
mesma arte e que podem ter diversos graus de relação com problemas não-matemáticos.
Essas comunidades de fazer matemática não estão isoladas de outros modos sociais de estar.
Pelo contrário, embora por vezes ciosas da sua autonomia, elas estabelecem complexas relações
com outros grupos sociais, outras ideologias, outras culturas. É deste modo que entendo a
matemática como um domínio de conhecimento que faz parte do património cultural da
humanidade. Ela pertence ao acervo das ideias que se vêm confrontando desde há milénios, e ao
qual pertencem igualmente outros domínios do conhecimento como a arte, a filosofia, as “ciências
empíricas”, ou a religião.
Este texto pretende descrever dois exemplos de comunidades que desenvolveram actividades
que hoje consideramos como fazendo parte da matemática, o caso da álgebra desenvolvida por
escribas da Mesopotâmia e o da aritmética popular no Portugal quinhentista. Para a escolha destes
exemplos contribuiu o facto de que ambos se relacionam com o processo de ensino. Deste modo, o
estudo destes casos contribui para a nossa compreensão sobre as situações de ensino e
aprendizagem actuais.

A resolução de problemas de grau superior na Mesopotâmia
Os gregos designavam por Mesopotâmia a região que se estendia entre a costa síria até ao
Golfo Pérsico e na qual floresceu, em especial durante o milénio -2, uma das mais antigas culturas
com um conhecimento matemático avançado. No centro desta região, a zona compreendida entre o
rio Tigre e o Eufrates, vamos encontrar alguns dos aglomerados urbanos mais antigos. As fases
mais notáveis do seu desenvolvimento matemático ocorrem durante o império neo-sumério (ou a
terceira dinastia de Ur, ou Ur III) que ocorreu no final do milénio -3, seguida por cinco séculos do
período cassita, e o período selêucida, dos séculos -4 a -1.

O conhecimento matemático desta cultura chegou até nós gravado em placas de argila cozidas
ou secas ao sol. Um exemplo pode ser observado na placa da figura 1, que mostra a face e o verso
de uma placa originária da cidade de Susa e datada de -1.500. Recordando que se trata de um
sistema de numeração de base sexagesimal, uma observação cuidada revela que se trata do que hoje
apelidaríamos de tabuada do 25.

Figura 1. Placa encontrada em Susa.
É possível encontrar centenas de outras placas contendo tabelas, quer se trate de tabuadas, de
tabelas de inversos, tabelas relacionadas com triplos pitagóricos (muito antes de Pitágoras ter
reclamado a descoberta do seu famoso teorema), ou tabelas descrevendo a resolução do que hoje
designamos por problemas de matemática, normalmente agrupados de modo que uma dada placa
contem problemas do mesmo tipo por vezes sequenciados numa complexidade crescente
(Neugebauer, 1969).
A placa da figura 2, por exemplo, data de -1.800 a -1.600. Continha originalmente 22
problemas dos quais apenas onze estão parcialmente preservados (Fauvell e Gray, 1987).

Figura 2. Placa mesopotâmica com 22 problemas de matemática.

Tomemos o problema 19 desta placa.
Encontrei uma pedra, [mas] não a pesei; [depois] pesei 6 vezes [o seu peso], adicionei 2 gin,
[e] adicionei um terço de um sétimo [deste peso total] multiplicado por 24, pesei [tudo]: 1
mana. Qual era o [peso] original da pedra? O [peso] original da pedra era 4 1/3 gin.
Gin e mana são unidades de peso e 60 gin correspondem a 1 mana, cerca de meio quilo (Høyrup,
1994, p. 75). Hoje podemos resolver o problema recorrendo a uma equação do 1º grau com alguma
complexidade. Os outros problemas desta placa, pelo menos todos os que se conseguem interpretar,
começam da mesma forma “encontrei uma pedra, [mas] não a pesei”, seguindo-se um enunciado
resolúvel hoje através de uma equação do 1º grau. Problemas semelhantes que resolvemos hoje
através de equações do 1º grau, podem ser encontrados em textos matemáticos egípcios
sensivelmente da mesma época (Chance, 1979).
Um segundo problema, contido noutra placa de problemas (Aaboe, 1964), sensivelmente da
mesma época, cerca de -1.700, constitui um exemplo mais elaborado:
Somei 7 vezes o lado do meu quadrado a 11 vezes a sua área e é 6;151.
Estes dois problemas, típicos da matemática da Mesopotâmia, levantam-nos algumas
interrogações. Durante décadas ouvimos os historiadores dizer que a matemática se iniciou na
Grécia Antiga e que outras culturas anteriores em torno do Mediterrâneo, os egípcios e os povos da
Mesopotâmia, possuiam uma matemática essencialmente prática, virada para a resolução de
problemas do dia-a-dia, nomeadamente o cálculo de áreas de terrenos e de volumes de recipientes, a
partilha de bens, etc. No entanto, é difícil entrever a aplicação prática da matemática contida nos
dois problemas que apresentei. Qual a situação da vida real em que queremos conhecer a altura de
uma pedra, e para tal, em vez de a medir directamente, imaginamos 6 pedras iguais, juntamos duas
unidades, dividimos a altura obtida por 3, depois por 7 multiplicamos por 24_? O mesmo se passa
no segundo problema. Qual a situação prática na qual é necessário somar 7 vezes o lado do
quadrado a 11 vezes a sua área?
Estes problemas não são casos isolados. Pelo contrário, estas questões poder-se-iam colocar
em relação a muitos outros contidos em placas provenientes da Mesopotâmia que chegaram até nós,
envolvendo situações artificiais que só aparentemente se destinam a aplicações práticas. Por outro
lado, o modo como os problemas aparecem sequênciados indicia uma preocupação não com cada
problema em si, mas com métodos gerais de resolução. Trata-se, como afirma Neugebauer (1969),
do desenvolvimento de procedimentos puramente algébricos.

1O sistema de numeração da Mesopotâmia é sexagesimal e 6;15 significa 6+
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O enunciado do segundo problema que referimos (Aaboe, 1964), e que poderíamos resolver
recorrendo à equação do 2º grau 11x 2 + 7 x = 6;15 , prossegue com uma resolução que analisarei em
seguida (quadro 1). Na coluna da esquerda está o texto original do problema e na da direita uma
interpretação algébrica contemporânea baseada na equação canónica ax 2 + bx = c .
Quadro 1. Interpretação algébrica de um problema mesopotâmico.
Texto original

Interpretação algébrica
contemporânea
( ax 2 + bx = c )

Pega no 7 e no 11.
Multiplica 11 por 6;15 e dá 1,8;45.

ac

Divide 7 ao meio [e obtêm 3;30].

b
2

b2
 
2

Multiplica 3;30 e 3;30.

Soma [o resultado] 12;15 a 1,8;452

 b 2
  + ac
 2

e [o resultado] 1,21 tem 9 como a sua raiz quadrada.

 b 2
  + ac
 2
 b 2
b
  + ac −
 2
2

Subtrai 3;30, que multiplicaste por si próprio, de 9 e têm
5;30.
O inverso de 11 não divide.
O que devo multiplicar por 11 de modo que dê 5;30?

ax

=

0;30 é o seu factor. 0;30 é o [lado do] quadrado.
x

21,8;45 significa 1 × 60 + 8 +

45
60

=

b
2

 b 2
b
  + ac −
 2
2
a

Como podemos observar, trata-se de uma sequência de instruções cuidadosamente sequenciadas
conduzindo o leitor à resolução do problema. Aos olhos contemporâneos ressalta a estranha
semelhança com a nossa fórmula resolvente das equações do 2º grau.
Centremos agora a atenção na parte do texto que se inicia com a frase “o inverso de 11 não
divide”. Nessa altura da resolução tinha-se chegado à situação que, descrita nos nossos dias, seria
equivalente a 11x = 5; 30 , cuja resolução implicaria a divisão de 5;30 por 11. Na Mesopotâmia, a
divisão de um número por outro era efectuada multiplicando o dividendo pelo inverso do divisor,
para o que se recorria a uma tabela adequada. Infelizmente, neste caso, o inverso de 11 não pode ser
expresso no sistema sexagesimal através de uma “dízima” finita3, e portanto não existe inverso de
11 nas tabelas de inversos, facto que o cunhador da tábua exprime dizendo que “o inverso de 11
não divide”. Como resolver então o problema? Tal como por vezes acontece nos dias de hoje, vaise fazer uso de um truque. O truque pode igualmente ser apreciado por nós, que observamos a
matemática da Mesopotâmia a quatro milénios de distância. Se convertermos 5;30 ao sistema
decimal obtemos 5,5. A tradução para os nossos dias da pergunta contida na tábua dá “o que devo
multiplicar por 11 de modo que dê 5,5?” e a resposta óbvia é

1
2

que, escrita no sistema sexagesimal

é 0;30. Repare-se que não se pergunta “por quanto devo dividir por 11 para dar 5;30”, que seria
uma questão mais fácil, mas antes faz-se uma pergunta conforme à regra usual para as divisões
“que inverso devo multiplicar para...”. O número 11 e a sua metade, 5;30, foram pedagogicamente
escolhidos para ilustrar como se pode dar o último passo na resolução de um problema deste tipo
por um método que não é o habitual.
Se o leitor for professor de Matemática terá reconhecido nos elementos apresentados atrás
artefactos comummente associados às aulas de Matemática: tabuadas, sequências de problemas do
mesmo tipo de comnplexidade crescente, situações que só aparentemente são da vida real, listas de
instruções de procedimentos a seguir, ou o cuidado em apresentar casos em que a resolução dos
problemas pode ser efectuada por processos que divergem do habitual. Podem ainda apontar-se
outras características associadas a uma abordagem “pedagógica”, por exemplo, a utilização de
números “simples”, a selecção de situações com uma e uma só solução, ou a escolha de problemas
visando destacar alguma particularidade matemática.
Diversos historiadores da matemática (Aabode, 1964; Høyrup, 1994; Neugebauer, 1969;
Struik, 1992), têm realçado o cunho didáctico de muitos textos de matemática da Mesopotâmia e
têm-nos relacionado com as escolas de escribas.

3Quero significar aqui a impossibilidade de escrever o inverso de 11 como uma adição de um número finito de fracções

tendo como denominadores potências de 60. Falar de dízimas em sistemas de base diferente de 10 é estranho, mas o
leitor perdoar-me-á o abuso de linguagem. Talvez fosse mais correcto criar o neologismo sexagésimas.

A matemática [da Mesopotâmia] não surgiu simplesmente do ambiente dos administradores
da propriedade e dos impostos do Templo: diversos tipos de evidência sugerem que a
unificação e a coerência não correspondem efectivamente a necessidades práticas
administrativas (...). Pelo contrário, tal como o desenvolvimento de escrita mais genuína, a
unificação e a coerência matemáticas parecem ser o produto das escolas onde os futuros
funcionários eram treinados, e onde as técnicas que eles iam aplicar eram também
desenvolvidas (Høyrup, 1994, p. 4)
O estado burocrático neo-sumério estabelecido no sul do actual Iraque nos séculos -20 até -17
era altamente centralizado com o Palácio dirigindo grande parte da economia através de uma
pesada legião de burocratas. Estes recebiam a sua formação em escolas especializadas. O comércio,
a escrita de cartas, a religião e a produção económica estavam sob o controle directo do estado real
e reflectiam os seus interesses. O indivíduo era em primeiro lugar um súbdito estatal e não um
cidadão privado. Os escribas que efectuavam o trabalho aritmético eram súbditos estatais servindo
interesses estatais.
A cultura babilónica antiga do princípio do segundo milénio foi construída sobre as ruínas do
estado neo-sumério destruído por invasões bárbaras. Contrariamente a este último, a sua economia
era agora baseada numa agricultura de possuidores de pequenas parcelas de terra. Passaram a existir
mercadores independentes, lojas privadas de artesãos, cartas privadas, deuses protectores privados.
Estas circunstâncias fizeram surgir os escribas de rua. A actividade de escriba, que dantes era um
funcionário estatal, podia agora focar-se em habilidade e virtuosidade. É nesta comunidade escribal,
relativamente fechada e autónoma, glorificando as virtudes da actividade dos escribas como
profissionais conhecedores, entre outras coisas, de processos matemáticos complexos, que se
desenvolveu uma álgebra de segundo grau, e mesmo de grau mais elevado (Høyrup, 1994). Os
exemplos que apresentei atrás provêm precisamente deste ambiente de emulação inter-escribal que
faz desenvolver uma álgebra envolvendo problemas artificiais. A escola de escribas desempenha
agora, não o papel de formar funcionários dedicados ao trono, mas de virtuosos nas diversas artes
que compõem as competências escribais, entre elas a capacidade de resolver problemas algébricos
que transcendem em muito as aplicações práticas das técnicas matemáticas.

A aritmética comercial no Portugal de quinhentos
Um segundo exemplo de uma comunidade de matemática pode ser encontrado no ambiente
fervilhante do Portugal urbano de quinhentos. Um excelente ponto de partida para a apreciação das
matemáticas em uso neste contexto é-nos dado pela primeira obra de matemática impressa em
Portugal, o Tratado da pratica Darismetyca de Gaspar Nicolas, publicado pela primeira vez em
1519 e que conheceu diversas re-edições até16794.

4Foi publicada em 1963 uma edição fac-similada (Nicolas, 1963).

Figura 3. Rosto do primeiro livro português de aritmética, o Tratado da pratica Darismetyca de
Gaspar Nicolas, edição de Germão Galhardo (Lisboa), 1519.
A edição de 1519 do Tratado contem, para além do Prólogo e de duas tabuadas, as bases do
sistema de numeração usando algarismos árabes, as quatro operações com diversas variantes e uma
discussão muito extensa e aprofundada de regras de proporcionalidade (regras de companhia),
progressões, modos de efectuar trocas (regras de baratar), e diversas operações financeiras
envolvendo câmbios, ligas de ouro e prata. O livro inclui ainda problemas de geometria, exigindo
essencialmente o cálculo de comprimentos e de áreas.
O estilo do livro pode ser ilustrado através do modo como se introduz a “conta de demenuir”:
~ conta poerás primeyramente a soma maior em cima e debaxo desta
Se quiseres demenuir hua

poerás aquela quantidade que quiseres tirar. E começarás sempre à mãao dereita como em
assomar (f. 3)5.
O autor prossegue imediatamente com um exemplo concreto:
~
quantidade, silicet [por exemplo], .12726. .
Enxempro: digo que quero tirar de .36987. huua
Digo que ponhas sempre a quantidade mais pequena debaxo da soma de que quiseres tirar.
Ora poem .12726. debaxo de .36987. (f. 3).

O procedimento é depois explicado detalhadamente para cada dígito. Terminado o estudo deste
caso, o autor indica em seguida a sequência de procedimentos para o caso em que “sejam mayores
as letras debaxo que as de çima” exemplificando cuidadosamente a manipulação que deve ser
efectuada com cada dígito.

5Nas citações deste livro seguirei as normas usadas por Almeida (1994).

Esta metodologia de exposição é seguida em quase todo o livro. Ela inicia-se invariavelmente
por “se quiseres quiseres saber a maneyra de asomar quebrados, farás como aqui está escrito”, “se
~ numero”, e
te dissessem tres companheiros fezeram companhia em esta maneira”, ou “dame huu
continua pela exemplificação exaustiva das manipulações a adoptar. Depois de obtida uma solução,
é efectuada a prova, destinada a verificar o resultado. No entanto, nem sempre a abordagem é uma
pura sequência de procedimentos a seguir.
Os livros de aritmética tornaram-se populares um pouco por toda Europa depois da invenção
da imprensa. A análise da produção bibliográfica deste tipo de livros (Almeida, 1994, II, pp. 291293) revela a predominância de autores italianos, espanhóis e portugueses no final do século XV e
no início do século XVI. Só em Portugal foram efectuadas 11 edições de livros de aritmética
durante o século XVI (Almeida, 1994, I, p. 91). Como podemos observar pelo conjunto dos
assuntos abordados no Tratado, são quase sempre livros que contêm tópicos associados às
necessidades comerciais. Como argumenta Almeida (1994), os livros de aritmética são, em última
análise, instrumentos de formação de uma mentalidade calculadora e de aritmetização de aspectos
da vida quotidiana essenciais a um novo contexto histórico.
Tal como já aconteceu com a tábuas da Mesopotâmia, observar o estilo destes livros de
aritmética à distância de quinhentos anos faz-nos recordar imediatamente experiências escolares. Aí
encontramos reflexos de uma concepção de ensino e de aprendizagem que, embora se resumam à
memorização de regras sem a mínima referência à sua compreensão, é, apesar de tudo uma
concepção do que é ensinar e aprender matemática. Nesse sentido, o livro de Gaspar Nicolas é o
primeiro livro de texto de matemática impresso em Portugal e destinava-se certamente a ser usado
num ambiente de ensino.
Para um educador, torna-se então necessário elucidar os contextos de utilização destes livros
didácticos, isto é, é necessário saber que escolas, que professores, que métodos e que alunos
usavam estes livros. Quanto às escolas, sabemos que embora existissem em Itália desde o século
XII as chamadas escolas do ábaco que parece terem sido instituídas por guildas e por vezes pelas
autoridades municipais, dirigidas em primeiro lugar a futuros mercadores (Field, 1997), não
encontrei referência a escolas similares em Portugal anteriores ao século XV. No início do século
XVI já existem referências ocasionais a escolas particulares elementares.
Não sabemos exactamente o que era ensinado nessas escolas. Uma publicação de 1590 que
compulsa na mesma obra Exemplares de Diversas Sortes de Letras de Manuel Barata, já falecido
nesta data, Regras que encinam a maneira de escrever de Magalhães Gândavo e um Tratado de
Arismética anónimo ilustra um movimento de integração da escrita, leitura e aritmética elementar
(Fernandes, 1979) e pode dar-nos indicações sobre o currículo elementar.
Se temos indicações relativamente às escolas e aos alunos a quem se destinava o Tratado,
falta-nos ainda saber algo quanto aos métodos de ensino. Sabemos que numa aula típica das escolas
medievais, os alunos tomavam notas, ou copiavam o texto completo, enquanto o seu professor lia

os problemas e as soluções. Esta organização da aula constituíu uma tradição que perdurou durante
muito tempo. Ela era usada pelos matemáticos árabes e pelos italianos, era corrente nas
universidades e foi continuada pelo ensino jesuíta até ao tempo do Marquês de Pombal.
Por certas referências do Tratado, sabemos que Gaspar Nicolas tinha grande familiaridade
com os procedimentos da Casa da Índia (Almeida, 1994). O cuidado didáctico patente na
organização do seu texto aponta para que possuísse um conhecimento pedagógico sólido e é
compatível com a conjectura de que ensinasse. Se o fizesse, não seria certamente como nos dias de
hoje, em que a actividade de ensinar corresponde a uma profissão a tempo inteiro. É provável que
acumulasse uma actividade profissional com a de dar aulas sobre o tema.
Existem outros livros de aritmética publicados em Portugal nos séculos XVI e XVII com um
conteúdo semelhante ao Tratado, embora de qualidade muito desigual, e alguns deles atingiram
uma longevidade (medida pelo número de re-edições) notável. Não eram estes os únicos actores
que, para além dos universitários, usavam, divulgavam, construiam e reconstruiam a matemática.
Sabemos que existiam homens que se tinham especializado nas técnicas de cálculo escrito e se
prontificavam a efectuar cálculos a pedido dos clientes. Tais profissionais existiam também noutros
países da Europa, tendo mesmo lojas abertas para disponibilizar os seus serviços (Ifrah, 1997).
A aritmética começa pois a tomar uma importância grande no quotidiano justificando a
necessidade destes especialistas. Já as Ordenações Afonsinas referem em 1446 a importância do
conhecimento da Aritmética, declarando que se exige aos detentores de altos cargos administrativos
do reino
que sejam sotis, e penetrativos em toda a moralidade, e sciencia assy Cível como Canonica, e
em Aresmética, que hé arte verdadeira demonstrativa, pola qual se conhecem muitas cousas:
e ham de seer verdadeiros em suas palavras, e amar a verdade, e arredar-se da falsidade
(citado em Almeida, 1997, p. 27).
Na Oração de Sapiência de D. Pedro de Meneses proferida na abertura das aulas do Estudo Geral de
Lisboa de 1504 referem-se “as duas Matemáticas”, “uma é a Aritmética, a outra a Geometria.
Ambas são muito necessárias, não só aos letrados, mas também a todos os mercadores e
negociantes” (citado em Carvalho, 1996, p. 132), e em 1539, João de Barros, autor de uma cartilha
muito popular, refere mesmo a qualidade de “arismético”, quando afirma que:
A maneira de numerar por cifras, dado que também sejam algumas delas do nosso ABC,
mais pertence a aritméticos do que a gramáticos (citado em Fernandes, 1979, p. 127).
Vemos aqui a emergência de uma comunidade, cujo saber é valorizado por actores sociais
externos e cuja importância nasce das necessidades impostas pela complexidade crescente da vida
comercial. Certos passos dos Tratados de Arismética revelam o orgulho dos autores na sua
competência matemática, que, em Itália, originou acesas disputas entre Cardano, e Tartaglia
(Collins e Restivo, 1983). Vai ser, no entanto, dessa emulação por vezes violenta que vai surgir um

desenvolvimento do conhecimento algébrico que, no caso italiano, está bem investigado pelos
historiadores da matemática. No caso português, no entanto, tal estudo ainda está por fazer.

Em conclusão
Procurei com os dois exemplos, a álgebra na Mesopotâmia e a aritmética comercial no
Portugal quinhentista, mostrar a relação entre o desenvolvimento da matemática e os contextos nos
quais esse desenvolvimento ocorreu. Em ambos os casos, a matemática aprofunda-se, não por uma
busca desinteressada do conhecimento como valor em si próprio, mas num ambiente de emulação
que, no caso da Mesopotâmia está associado a um engrandecimento e autonomização da profissão
escribal, e, no caso da arismética, a uma complexificação quantitativa da vida económica e mesmo
da vida quotidiana que leva ao aparecimento da actividade de aritmético. Em Itália a disputa no seio
deste profissionais vai conduzir a um aprofundamento do conhecimento algébrico.
Destaquei em ambos os casos a relação da construção do conhecimento matemático com a
presocupação com a sua reprodução através de actividades escolarizadas. Estamos habituados a
considerar a circulação de conhecimento como tendo apenas um sentido, da ciência matemática
para a matemática escolar, mas, tal como noutros casos já apontados (Moreira e Matos, 1998), a
consideração do movimento inverso, isto é, o estudo da influência que a necessidade de
escolarização de resultados matemáticos tem sobre próprio conhecimento matemático, mostra ser
decisiva para a estruturação deste próprio conhecimento.
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Comunidades virtuais no ensino, na aprendizagem
e na formação

1

João Pedro da Ponte
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Departamento de Educação e Centro de Investigação em Educação
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

A Internet, como rede mundial de computadores, constitui um extensíssimo manancial de
recursos onde podemos procurar todo o tipo de informações, documentos, notícias sobre
acontecimentos, software, sugestões para a sala de aula, etc. Possibilita, também, um
espaço de publicação das nossas próprias produções, que ficam assim disponíveis para um
público alargado. Mas, mais do que um instrumento de acesso à informação e um meio de
divulgação de produtos educacionais, a Internet permite a interacção virtual entre pessoas
envolvidas em actividades muito diversas, incluindo professores, alunos, pais, futuros
professores, formadores, cientistas, profissionais, políticos e muitos outros agentes sociais.
Tudo isto é possível porque a Internet dispõe de um conjunto de facilidades que permitem a
conversação e o trabalho cooperativo, em tempo real ou em diferido. Os intervenientes
nestes grupos constituem comunidades virtuais na medida em que se concretizam através
do ciberespaço. Mas, noutro sentido, estas comunidades são também reais, na medida em
que existem, de facto, trocas entre os diversos intervenientes.
Nos últimos anos, diversas comunidades virtuais têm surgido no campo do ensino da
Matemática, tanto no nosso país como no estrangeiro. O seu número vai certamente
aumentar e a sua acção diversificar-se de formas que ainda é difícil antever. Nesta
comunicação procuramos discutir o que pode ser a actividade destas comunidades virtuais.
Para isso apresentamos: (i) uma breve discussão sobre a natureza e o alcance destas
1
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comunidades virtuais para a actividade educativa; (ii) uma análise de investigações
empíricas que estudaram o seu papel e as suas possibilidades para a aprendizagem, o ensino
e a formação de professores de Matemática; e (iii) uma análise de um caso português de
uma comunidade virtual centrada na discussão do alcance e dos problemas associados ao
trabalho investigativo no ensino da Matemática.
Comunidades educativas virtuais
A Internet é vista pela maior parte das pessoas, principalmente, como um manancial de
informação e nem sempre se presta atenção às suas outras facetas. Na verdade, a Internet
proporciona oportunidades de acesso à informação sediada em computadores em qualquer
ponto do globo, mas oferece também oportunidades de comunicação, nomeadamente com
pessoas espalhadas por todo o mundo, enviando mensagens, documentos, imagens, etc. E
proporciona, ainda, oportunidades de publicação, permitindo exprimir a nossa criatividade
num espaço próprio que se pode tornar acessível a todos os interessados. Deste modo, a
Internet conduz-nos a viver de forma diferente o espaço, o tempo, as relações sociais, a
representação das identidades, os conhecimentos, o poder, as fronteiras, a legitimidade, a
cidadania e a pesquisa, permitindo, um novo modo de inserção na realidade social, política,
económica e cultural (Silva, 1999).
Com a Internet, surge uma nova realidade – o ciberespaço – que se constitui como um lugar
de hibridismo, proporcionando uma articulação entre o local e global, e uma articulação
entre diferentes linguagens (escrita, imagem, som, vídeo, links...). Correspondendo às
necessidades de informação, saber e pertença característico da nossa espécie, o ciberespaço
constitui-se também como lugar de nomadismo, tirando partido da ausência de atrito
espaço-temporal, como nos indica Pierre Levy (1997).
Todos os seres humanos estão envolvidos em teias de relações, ou seja, em redes que são
estruturantes nos campos cognitivo e social. Estas redes, que existem desde que existe
humanidade, viabilizam a interacção entre as pessoas e, desse modo, a construção de
significados. As redes levam ao surgimento de comunidades, potenciam oportunidades de
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comunicação e conduzem ao estabelecimento de valores que as legitimam. Deste modo, as
redes são tanto produtos como são produtoras de humanidade.
Se as redes humanas existem desde há muito, o que traz então de novo a Internet? Na
verdade, o que é específico da nossa era é que estas redes atingiram um grau de
complexidade sem precedentes – pela convergência das tecnologias da informática e das
telecomunicações – pondo cada um de nós em contacto com os quatro cantos do planeta.
Assistimos então ao fenómeno da globalização, em que todos os desenvolvimentos na
esfera económica, política e cultural numa região do planeta são determinados e, por sua
vez, influenciam o que se passa em todas as outras regiões.
A Internet proporciona possibilidades acrescidas de interacção entre os seres humanos.
Assim, permite a conversação e trabalho cooperativo, em tempo real ou em diferido,
através de correio electrónico, conversa em tempo real (chats), livros de visitas
(guestbooks, não estruturados), fóruns de discussão (estruturados, mas abertos a todos os
que quiserem participar) e listas de discussão (com os seus participantes bem definidos,
sendo as mensagens enviadas para a lista automaticamente remetidas aos membros).
As comunidades virtuais relacionadas com o ensino da Matemática podem ter muitos
centros de interesse. Na verdade, o foco destes grupos pode estar na Matemática
propriamente dita, caso dos grupos que se dedicam à discussão de problemas, de
investigações matemáticas, de modelos, de teorias, etc. Noutros casos, o centro do trabalho
poderá estar na aula de Matemática, dedicando a sua atenção aos objectivos curriculares, ao
modo de organizar o trabalho dos alunos, à variedade de tarefas a propor, às dificuldades
que derivam do contexto de trabalho do professor, etc. Noutros casos, ainda, o ponto
central poderá estar na realização de actividades de formação e desenvolvimento
profissional dos professores, incluindo trocas de experiências e discussões de cunho
teórico. Finalmente, noutros casos, podem, ainda, dedicar-se a aspectos de natureza
institucional e política relacionados com o ensino e a aprendizagem da Matemática como,
por exemplo, quem pode ensinar Matemática, como organizar os currículos, como avaliar
os alunos, etc. A Internet possui assim uma importante dimensão cognitiva, permitindo o
desenvolvimento de novos conceitos, novas competências, novas ideias. Mas possui uma
3

não menos importante dimensão social, correspondendo à necessidade de sociabilidade
característica dos seres humanos. Como diz Lídia Silva (1999):
O ser humano tem tanta necessidade de informação como de sociabilidade,
poder-se-á mesmo afirmar que a informação é um instrumento ou componente
para a promoção da... sociabilidade, que é o objectivo primordial. Através dos
grupos sustentados pelas redes e serviços telemáticos, o sujeito tem uma
ambiência mista em que se funde a sociabilidade com a informação... (p. 59)
A Internet é cada vez mais um incontornável repositório de informação e serviços,
permitindo a consulta de informação e a aquisição e venda de serviços e bens. Constitui,
também, um lugar propiciador da dinâmica social, permitindo novas formas de interacção
em espaços formais e informais e novas formas de trabalho cooperativo, levando a que a
própria informação perca o carácter estático e adquira uma dinâmica de mudança constante.
Constitui, assim, um novo ecossistema cognitivo e social em que os indivíduos são levados
a empreender um processo de adaptação e restruturação da sua rede relacional e cognitiva
com consequências nos modos como concebem a realidade e se concebem a si próprios2.
Comunidades virtuais na formação e no
desenvolvimento profissional dos professores
Alguns trabalhos de investigação têm-se debruçado sobre as possibilidades das TIC para a
promoção de comunidades virtuais de formação e de desenvolvimento profissional. Assim,
por exemplo, Yildirim & Kiraz (1999) examinaram o uso de correio electrónico por todos
os intervenientes envolvidos num curso de formação inicial de professores (ou seja,
formandos, formadores e professores cooperantes). Os autores concluiram que todos os
participantes do estudo consideraram o e-mail um importante modo de comunicação,
embora o nível em que o tivessem usado tenha variado consideravelmente.
Numa disciplina de Pedagogia de um curso de formação inicial de professores, Hazari &
Schnorr (1999), usaram a Internet para complementar o ensino presencial. Os autores
concluiram que o uso do site da disciplina e a intensa troca de mensagens que se gerou
permitiram que os formandos viessem melhor preparados para as discussões na aula,
2
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fizeram melhorar a sua participação nas aulas e permitiram que os professores responsáveis
pela disciplina dessem melhor atenção às necessidades individuais dos formandos.
Por sua vez, Souviney & Saferstein (1997) relatam um estudo cujo objectivo era estudar as
possibilidades da comunicação electrónica na supervisão clínica de jovens professores
estagiários. Ao longo deste estudo, que decorreu ao longo de três anos, o uso das TIC
conheceu uma significativa evolução. Assim, já no final do projecto, os autores indicam
como principais propósitos do uso do e-mail e da Web:
!

!

!

!

!

Facilitar a revisão de planos de lição e unidades;
Construir actividades de investigação na
multiculturais (com a ajuda de um sociólogo);

aula

focando

questões

Construir unidades específicas permitindo a sua revisão por professores e
outros estagiários (em pequenos grupos de trabalho);
Ajudar a manter um diálogo continuado sobre a implementação e avaliação
desta inovação (estagiários e professores);
Servir de meio para a realização de interacções clínicas, ou seja de conversas
centradas em problemas surgidos no decurso da prática profissional
(estagiários e professores).

As mensagens enviadas neste terceiro ano foram classificadas em diversas categorias,
sendo de destacar o elevado peso atingido pelas mensagens dedicadas a interacções de tipo
clínico:

!
!
!
!

Processuais 53%
Académicas 3%
Clínicas
32%
Pessoais
12%

Os autores concluem que os estagiários e supervisores que tinham equipamento fiável
passaram a ter mais trocas comunicativas do que acontecia anteriormente na situação facea-face. Segundo eles, o correio electrónico dá a aparência de comunicação imediata, o que
se revela vantajoso para os estagiários, que se sentem mais enquadrados. Embora o próprio
funcionamento do correio electrónico leve a que passe algum tempo entre um
acontecimento disruptivo na aula e a intervenção do supervisor, na sua perspectiva, isto
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constitui também uma vantagem, pois favorece uma actuação mais reflectida por parte dos
estagiários. Os autores indicam, ainda, que o ambiente social de uma rede de comunicação
electrónica tem um efeito significativo no desenvolvimento do uso das TIC.
No seu conjunto, estes estudos mostram que as comunidades virtuais podem assumir uma
forte dinâmica quando têm por base enquadramentos institucionais bem definidos,
nomeadamente no âmbito da formação inicial de professores. As interacções que se geram
são de natureza obviamente diversa, podendo assumir algumas delas um elevado valor
formativo.
Em Portugal não são conhecidas experiências deste tipo na formação inicial de professores,
mas existe já alguma tradição com listas e fóruns de discussão noutro tipo de contextos. A
lista de discussão mais conhecida é a SEM, promovida pela Secção de Educação e
Matemática da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, que está activa desde Maio
1995. Esta lista tem servido de fórum de discussão sobre as propostas de novos programas
para o ensino secundário, sobre os diplomas de habilitações para a docência e sobre
variadíssimas questões de ordem curricular. Esta lista tem servido também para transmitir
informações sobre colocações de professores, anúncios de encontros, anúncios de provas
académicas e comentários de natureza variada.
Uma lista mais recente é a Geometria, promovida pelo Centro Nónio da FCUL, que
funcionou entre Março 1998 e Fevereiro 1999. Nela foram propostos problemas e soluções
e discutidas as características de diversas peças de software. Finalmente, uma terceira lista,
denominada Estágios, está activa desde Junho 2000 e tem recebido problemas e soluções e,
por vezes, informações e comentários de natureza diversa.
Alguns fóruns têm sido igualmente promovidos pela APM. Um, sobre calculadoras gráficas
está activo desde Junho de 1999 e até Fevereiro de 2001, no momento em que esta
comunicação foi escrita (ou seja, durante 20 meses), recebeu 43 mensagens. Outro fórum,
sobre computadores, esteve activo entre Abril e Novembro de 2000 (8 meses), recebendo
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neste período 42 mensagens. Finalmente, um fórum denominado Teste2, está activo desde
Maio de 1999, tendo até Fevereiro de 2001 (em 21 meses) recebido 109 mensagens3.
Um fórum de discussão sobre investigações matemáticas
O Projecto Investigar e Aprender tem dois objectivos principais que procura concretizar
através do desenvolvimento de um local virtual4: (i) promover perspectivas inovadoras para
o ensino e a aprendizagem da Matemática, baseadas no poder da ideia de investigação
como processo de construção do conhecimento; e (ii) estabelecer, relativamente a esta
mesma temática, uma interacção com um conjunto alargado de utilizadores de diversos
pontos do país. Os seus potenciais destinatários são todos aqueles que se interessam pela
mudança curricular na disciplina de Matemática, neles se incluindo professores, futuros
professores, formadores, educadores matemáticos e alunos de diversos graus de ensino.
Este projecto assenta em diversos pressupostos sobre a aprendizagem, a natureza da
Internet e as possibilidades das TIC para a comunidade educativa, nomeadamente:
(i)

o trabalho de natureza investigativa constitui uma importante forma de
aprendizagem, seja em Matemática (investigações matemáticas
realizadas tanto pelos alunos como pelo professor), seja na actividade
profissional (investigações sobre a prática profissional realizadas pelo
professor);

(ii) a Internet – encarada nas três vertentes de consulta de informação,
produção de documentos multimedia, e interacção – constitui o suporte
para novas formas de cultura e de identidade; eas TIC representam não
só um importante recurso de formação como são um meio para
promover a ligação entre a investigação e a prática profissional.Uma das
activídades deste projecto foi lançar um fórum de discussão sobre investigações
matemáticas. Este fórum esteve activo entre Outubro de 2000 e Maio de 2001 tendo
recebido 32 mensagens das quais 7 envolviam aspectos processuais ou resultaram de erros
e repetições, pelo que há que contar efectivamente 25 mensagens. As linhas de discussão
que se desenvolveram neste fórum estão indicadas no Quadro 1, pela ordem em que foram
surgindo, sendo de notar que algumas mensagens se referem a mais do que um tema.
3

É de notar que, em todos estes fóruns, um número elevado de mensagens provêm de um único utilizador,
não tendo o seu conteúdo, por vezes, muito a ver com o tema do fórum.
4
O endereço do site do Investigar e Aprender é http://www.educ.fc.ul.pt/investiga/
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Quadro 1 – Linhas de discussão
Nº do tema
1
2

3
4

5
6
7
8

Temas abordados
Mensagens
As actividades de investigação são também para
4, 5, 6, 10, 18,
alunos fracos? O que se pode fazer com estes
23, 28, 29, 30
alunos?
Falta de condições… falta de meios…
6, 9, 18
constrangimentos… isolamento dos professores...
extensão e natureza prescritiva dos programas...
avaliação por exames.
Professores, formação, trabalho em colaboração... 7, 9, 15, 18, 26,
27
Como desenvolver o trabalho investigativo na
8, 25, 30, 32
aula? Que nível de competição entre alunos será
de introduzir? Onde arranjar “boas” AI? Que
características devem ter as AI? Como organizar
as aulas?
Como fazer AI e cumprir o programa? Como fazer
11, 12, 22
a gestão curricular?
Os professores que usam TIC tiram delas partido
13, 15
interessante?
Dar importância às AI e às TIC não prejudica o
16, 24
desenvolvimento das competências básicas?
Objectivos curriculares gerais e AI; Os alunos e as
18, 21, 31
AI.

O Quadro 1 evidencia como o tema 1, relativo ao uso de actividades de investigação (AI)
com alunos “fracos”, e o tema 3, relativo à formação dos professores e ao trabalho de
colaboração, foram os mais recorrentes.
Podemos ainda agrupar as mensagens em grandes grupos. Um primeiro grupo – que
podemos designar por aspectos gerais das AI – envolve as categorias 1, 4 e 7. Um segundo
grupo, centrado sobretudo nas questões curriculares, inclui as categorias 5 e 8. Finalmente,
um terceiro grupo, engloba as categorias 2, 3 e 6, e diz sobretudo respeito aos professores, à
sua formação e condições de trabalho para realizar AI. A distribuição de mensagens por
estes três grande grupos mostra que os aspectos gerais foram os mais focados, seguindo-se
as questões relacionadas com os professores e, só por fim, surgem as questões de natureza
curricular.
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Há alguns elementos interessantes a reter da actividade deste fórum. Em primeiro lugar, há
uma certa “desarrumação” na discussão. Não só as mensagens não se centram num único
tema como a incidência dos temas evolui algo erraticamente (ver o Quadro 1). Uma
discussão virtual parece assim poder seguir um curso bem mais complexo que uma
discussão presencial, que, em princípio, não tem tolerância para tantos desvios e flutuações.
Em segundo lugar, pela origem dos participantes é possível observar que são as pessoas que
já trazem alguma dinâmica de discussão anterior que mais facilmente passam a interagir
neste meio. Neste caso, muito dos intervenientes são mestrandos de duas instituições5 que
nas suas aulas tinham uma experiência recente de discussão comum e onde tinham iniciado
o debate de temas próximos do que foi proposto neste fórum.
Evidenciam-se diversos elementos positivos na actividade do fórum. Um deles é a
satisfação expressa por alguns participantes sobre a sua existência e a oportunidade de
participar neste tipo de discussões. Um segundo elemento a salientar é o facto da discussão
realizada ter permitido a identificação de diversas questões-base relativas às preocupações
dos professores em relação às AI. No entanto, evidenciam-se, igualmente, alguns elementos
negativos. Um deles é o número relativamente restrito de participantes, bastante inferior ao
previsto pela equipa do projecto. Outro, é a origem restrita dos participantes, que, na sua
grande maioria, provêm de círculos bem definidos por anteriores interacções presenciais (as
turmas de mestrado referidas).
Conclusão
A análise da literatura teórica e empírica sugere que as comunidades virtuais estão a ter
uma importância crescente em diversos campos educativos, com relevo para a formação
inicial de professores. A actividade de diversas listas de discussão e, em particular, do
fórum virtual Investigar e Aprender sugere-nos diversas questões para serem debatidas
pelos que, dentro da educação matemática, se interessam pelas TIC e pela formação de
professores. A primeira questão diz respeito aos temas, questões, etc. mais propícios ao
desenvolvimento de discussões. Serão temas gerais ou específicos? Serão temas ligados ao
5

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
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trabalho do professor na sala de aula ou à política educativa?
A segunda questão tem a ver com os modelos que poderão ser mais favoráveis para a
interação. Serão mais indicados os enquadramentos informáticos que promovam discussões
estruturadas (como no caso do fórum ilustrado neste trabalho) ou os que são menos
estruturados? São mais indicados os enquadramentos abertos, em que qualquer pessoa pode
participar, ou fechados, onde só podem participar os membros de um grupo restrito?
Uma terceira questão tem a ver com o lançamento e funcionamento deste tipo de
discussões. Qual a relação com o público-alvo? Quais as vantagens num lançamento de tipo
top-down ou de tipo bottom-up? É importante que exista um “animador”? Que papel deve
ser por ele assumido?
Para além destas questões, que se podem considerar de ordem essencialmente prática,
relativa ao funcionamento destes ambientes de discussão, outras questões de maior alcance
podem ser igualmente formuladas. Assim, em aspectos se tende a diferenciar uma
comunidade virtual de uma comunidade baseada primordialmente na interacção face-aface? O que podem as comunidades virtuais de professores trazer ao ensino da Matemática?
Pode a sala de aula – tanto a do ensino básico e secundário, como o do ensino superior –
transformar-se numa comunidade virtual?

Que estratégias podem favorecer o

desenvolvimento de comunidades virtuais? São questões que agora começam a surgir e
que, implícita ou explicitamente, terão de ser consideradas à medida que (cada vez mais
rapidamente) se avança para a sociedade de informação e do conhecimento.
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Que sentido(s) para currículo alternativo?
Ana Vieira
Escola Secundária de Linda-à-Velha
Isolina Oliveira
Universidade Aberta
Lina Vicente
Instituto de Inovação Educacional

Apresentação: preocupações
Ao criar-se um grupo de discussão sobre currículos alternativos, num encontro de
investigação em educação matemática dedicado ao tema Matemática e Comunidades,
está-se a considerar o debate em torno da acção e reflexão sobre as práticas educativas.
Temos consciência que nesta temática há já muita prática, muitos professores estiveram e
estão a trabalhar com currículos alternativos, mas a investigação é ainda muito escassa
neste domínio. O debate em torno dos currículos alternativos tem assumido um cariz
essencialmente ideológico. Não queremos alhear-nos das questões ideológicas nem de
senso comum inerentes a esta temática mas gostaríamos de centrar a discussão em
modelos de referência teórica que orientam a construção dos currículos alternativos e no
aprofundamento da actuação do professor no contexto actual de diversidade escolar.
A complexidade do tema, a dispersão dos conhecimentos disponíveis, a gravidade da
situação que deu origem à implementação dos currículos alternativos e a polémica que
estes têm originado exigem que se clarifiquem os pressupostos subjacentes à elaboração
destes Projectos.

É também importante que se questionem objectivos, conteúdos,

metodologias e avaliações de projectos com esta natureza.
Em 1997 no VI Encontro de Investigação em Educação Matemática foram apresentados
Projectos de alternativas curriculares. O tema deste encontro era Desenvolvimento
Curricular em Matemática e a abordagem aos currículos alternativos surgiu no grupo de
discussão sobre Estratégias de desenvolvimento curricular em torno de questões gerais
como as condições para a sua implementação e que Matemática trabalhar com grupos
específicos de alunos.

Estamos novamente num encontro da Secção de Educação Matemática da Sociedade
Portuguesa de Ciências da Educação e a comissão organizadora achou pertinente dedicar
um grupo de discussão aos currículos alternativos, agora inserido no tema Matemática e
Comunidades.
Desde então, a consciência da heterogeneidade, isto é, a existência de grupos de alunos
com características por vezes muito divergentes, tem levado os professores interessados a
preocuparem-se com a recriação de conteúdos e/ou metodologias e/ou materiais como
forma de dar respostas mais apropriadas a aspectos socioculturais e aos problemas
sentidos por cada um dos grupos (Cortesão, 2000).
Ao mesmo tempo, no domínio do ensino da Matemática tornou-se mais consensual para
professores, investigadores e outros intervenientes nas políticas educativas que aprender
Matemática é um direito básico de todas as pessoas, particularmente de todas as crianças
e jovens (Abrantes, Serrazina & Oliveira, 1999).
O alargamento do número de professores envolvidos na temática das alternativas
curriculares é, por si só, um bom argumento para que a investigação em educação
matemática se preocupe em debater, numa perspectiva mais abrangente, as questões que
se colocam a quem na prática tem de tomar decisões sobre o que ensinar, como ensinar e
porquê ensinar.
Queremos deixar presente que qualquer uma de nós se envolveu ou está envolvida na
concretização de alternativas curriculares e que, por isso, há subjectividades que
atravessam este trabalho. No entanto, fica desde já registado que neste grupo de discussão
todas as posições são desejáveis, as fragilidades e as contradições/dilemas serão debatidas
e no final esperamos que este texto possa ser enriquecido com novas contribuições.
A perspectiva que temos, e em função dela este texto foi escrito, é a de quem se interessa,
em termos da sua prática profissional, por alterar situações de insucesso educativo e/ou
de exclusão escolar e, por via dessa intervenção, não pode deixar de reflectir sobre esta
problemática. É, pois, partindo deste ponto de vista e das nossas experiências que nos
propusemos escrever este texto com o qual pretendemos contribuir para uma discussão
aprofundada sobre as questões que se levantam em torno dos currículos alternativos.
Para entrar nesta discussão é fundamental uma contextualização sociocultural e política
do modo como eles foram surgindo nas escolas e como, posteriormente, foi feita a

regulamentação através do Despacho nº 22/SEEI/96 de 20.04.96 (D.R:, II Série, nº 140,
de 19.06.96). É necessário, ainda, que nos centremos na concepção de currículo que
subjaz à construção de currículos alternativos e, em particular, ao currículo de
Matemática e nas implicações que pensamos pode vir a ter nas práticas dos professores e
na investigação em educação matemática.
1. Estória(s) breve(s)
A estória da Maria é uma estória igual ou semelhante a muitas que se desenrolam nas
escolas do ensino básico. Tomar a decisão de a narrar surgiu com naturalidade talvez
porque acreditamos que um dos meios de transformar a “realidade” é começar por
reflectir sobre as práticas. Neste sentido propomos a leitura crítica desta narrativa.
No início do ano lectivo 1998/99, a Maria tinha 14 anos mas fez 15 logo em Outubro, ano
em que se matriculou no 7º ano pela 4ª vez consecutiva, numa escola secundária de uma
zona limítrofe do concelho de Lisboa.
Pela análise da ficha de registo biográfico podemos observar que no primeiro ano que
esteve nesta escola, começou com avaliação negativa em todas as disciplinas no 1º
período, excepto em Educação Física onde teve nível 4. Acabou o ano com 5 negativas
mas com poucas faltas registadas.
No ano seguinte, um ano para recuperação, o número de negativas aumentou. No
primeiro período todas as disciplinas foram avaliadas com nível negativo e no final do
ano passaram para seis. As faltas neste ano aumentaram significativamente. Uma vez que
foi a segunda reprovação no mesmo ano de escolaridade, essa decisão teve que ser
aprovada pelo Conselho Pedagógico.
Em 1997/98, terceiro ano em que se matriculou no 7ºano, a Maria foi integrada numa das
turmas mais problemáticas da escola. Inicialmente com 28 alunos, dos quais 8 repetentes
(cerca de 29%), esta turma apresentava todas as características para ser uma turma difícil:
muitos alunos com idade avançada, vários repetentes, a maioria proveniente de bairros
degradados (cerca de 55,5%). Pouco tempo depois das aulas começarem foram
integrados dois alunos, que vieram agravar as características problemáticas da turma
porque tinham já no seu percurso repetências acumuladas.

Nesta turma havia alunos em que a opção era Francês e outros em que a opção era Inglês,
o que deu alguma confusão em relação ao nível das línguas que frequentavam: Inglês I e
Francês II para alguns e Francês I e Inglês II para outros.
Durante todo o ano lectivo houve graves problemas disciplinares com a turma, criando-se
incompatibilidades entre professores e alunos. Muitos alunos foram alvo de processos
disciplinares com dias de suspensão, incluindo a Maria, que teve dois dias de suspensão
no início de Janeiro por desacatos em que esteve envolvida juntamente com oito colegas
da turma.
A Maria começou o seu terceiro 7º ano com cinco positivas, entre as quais um 4 a uma
das línguas estrangeiras e uma alínea a Educação Visual, onde consta: “falta de elementos
de avaliação”, não se percebendo se isso se deve a poucas presenças da aluna ou do
professor. A documentação oficial não é clara, enquanto na pauta a Maria tem 4 a Inglês,
na ficha de registo biográfico está registado 4 a Francês e 2 a Inglês, assim como na ficha
de registo de avaliação a enviar ao encarregado de educação.
No 2º período a Maria foi alvo de um processo disciplinar, e a partir daí as faltas
aumentaram vertiginosamente, variando entre 17 (em História) e 42 (em Matemática).
Em qualquer dos períodos, o número de faltas totais e de faltas injustificadas registadas
na pauta são iguais, o que pode significar que o encarregado de educação não tinha
conhecimento das faltas, ou tendo conhecimento não as justificou, ou ainda que estas se
deviam a razões não justificáveis (simples abandono das aulas, por exemplo).
No 2º período, e reportando-nos aos documentos oficiais, verifica-se que a situação é
muito confusa. Na pauta, na área opcional, em vez de figurar Inglês passou a figurar a
disciplina de Francês sem qualquer classificação. Tanto nesta disciplina como em Inglês
(Língua Estrangeira) a aluna não foi avaliada, estando o espaço destinado ao nível
ocupado com uma alínea que não apresenta legenda na pauta, assim como na ficha de
registo de avaliação trimestral, documento que segue por correio para os encarregados de
educação. Consultando o registo biográfico, vê-se também a mesma alínea, com a
seguinte legenda: “Não foi atribuída avaliação por colocação indevida nos níveis de
língua.”
É ainda no 2º período que surgiram os primeiros níveis 1 em três disciplinas. A Português
e a Ciências Naturais o nível atribuído foi 3, e estavam registadas, respectivamente, 25 e

23 faltas nestas disciplinas. Em Ciências Naturais a Maria já tinha tido nível positivo no
período anterior, mas a Português tinha tido nível 2 e apesar das faltas terem passado de 8
para 25 (o que significa que foram registadas 17 faltas durante o 2º período) a aluna
conseguiu recuperar em termos de avaliação. Pela análise da ficha de avaliação trimestral
parece existir diferença de opinião entre os professores da turma sobre as capacidades da
aluna a Português. Enquanto a professora da disciplina considera que a aluna revela
capacidade de compreensão de textos tanto orais como escritos com nível suficiente, já na
apreciação global, resultante da discussão entre todos os professores, é afirmado que a
aluna revela pouca capacidade de expressão oral e escrita e de compreensão de ideias
essenciais em diferentes situações de comunicação.
Seguramente que, neste período e em algumas disciplinas, foram mais as aulas em que a
Maria faltou dos que aquelas em que esteve presente. No entanto conseguiu obter nível
positivo em 4 disciplinas.
Na proposta de Plano de Apoio Educativo elaborada no final do período pelo conselho de
turma, podemos ler que as principais dificuldades diagnosticadas são: “Assiduidade”,
“Hábitos/métodos de trabalho” e “Respeito pelos outros”. Referem-se como objectivos
do plano:
• Solicitar um maior envolvimento dos responsáveis pela sua educação.
• Incentivar e valorizar a organização.
A redacção é sintética, depreendendo-se que a Maria responde negativamente em cada
um destes três itens identificados como dificuldades, que não se relacionam com falta de
capacidades de aprendizagem mas antes com atitudes. Envolver a família na educação da
aluna é um dos objectivos do plano definido pelos professores, parecendo, portanto, que
não é muito acompanhada pela família.
Neste plano é possível verificar que o espaço reservado às metodologias está em branco,
embora estejam identificadas três disciplinas, História, Geografia e Matemática, onde se
irá aplicar o plano de recuperação.
Nas “Actividades educativas em que se traduzem os programas de apoio e complemento”
constam obrigatoriamente cinco alíneas, mas neste plano apenas uma está preenchida, a
que se refere às Actividades de âmbito disciplinar (dentro do horário normal) e onde se
aconselha “Reforço do controlo dos trabalhos de casa”.

As outras quatro alíneas, cujos espaços estão em branco são:
b) Participação na Área-escola;
c) Participação em Actividades de Complemento Curricular;
d) Participação no Projecto Educativo de Escola;
e) Outras actividades.
Estão ainda em branco os espaços destinados aos outros intervenientes: Orientador
escolar, Psicólogo escolar; Família do aluno e Outros.
Um dos objectivos do plano é proporcionar o envolvimento dos responsáveis pela
educação da Maria, contudo a família não se considera como interveniente.
As medidas indicadas referem-se a actividades a desenvolver dentro da sala de aula e ao
controlo das actividades que a aluna deve desenvolver fora da sala de aula.
No 3º período, aparentemente, a Maria não faltou muito, excepto a Francês e a Inglês
Conseguiu recuperar em termos de avaliação a mais duas disciplinas, História e
Geografia, mas não a Francês e a Inglês, acabando com nível 1.
A Maria completou o seu terceiro 7º ano com quatro positivas e cinco negativas e um
número exagerado de faltas (variando entre 19 e 50), tendo reprovado mais uma vez.
No relatório de avaliação especializada destacam-se três pontos, onde aparece registado
para cada um desses pontos o seguinte:
- Retenção Repetida/Síntese descritiva da situação do aluno
“A aluna foi retida porque apresentava dificuldades a nível de comunicação
escrita e sobretudo porque mostrava uma falta de empenho em muitas disciplinas.
Esteve ausente durante grande parte do 2º período.”
- Avaliação da competência evidenciada pelo aluno em relação ao domínio da língua
portuguesa, nomeadamente quanto ao desenvolvimento da sua capacidade de
comunicação oral e escrita:
“A aluna apresenta algumas dificuldades a nível da comunicação escrita.”
- Apoios e complementos educativos
“A aluna foi proposta para apoio em Língua Portuguesa.”
Na sequência deste relatório é proposto um Plano de Apoio Educativo Específico, a
aplicar no ano lectivo de 1998/99. Especificam-se as dificuldades, os objectivos e as

metodologias. As dificuldades diagnosticadas são: “falta de assiduidade, falta de hábitos
e de métodos de trabalho, falta de respeito para com os outros e comportamento
conflituoso.”
Os objectivos do plano são: “incentivar e valorizar a organização; ajudar a aluna a
superar as dificuldades diagnosticadas.”
Nas metodologias propostas relativamente aos intervenientes pode ler-se:
1. Intervenientes: professores/aluno:
a) Actividades de âmbito disciplinar: a aluna deverá cumprir as tarefas propostas tanto na
sala de aula como nos trabalhos de casa.
b) Participação na Área-escola: deverá investir nas actividades planificadas para esta
área.
2. Outros intervenientes:
a) Orientação Escolar: [relatório separado]
b) Família do aluno: maior envolvimento e acompanhamento por parte da família
no percurso escolar da aluna.
Um dos motivos por que se invoca a retenção da aluna é por esta apresentar dificuldades
a nível da comunicação escrita, e chega-se a propor aulas de apoio a Língua Portuguesa.
No entanto foi uma das disciplinas onde a Maria obteve nível positivo.
Nas dificuldades diagnosticadas, no plano proposto para o ano seguinte, as dificuldades
na Língua Portuguesa não surgem e são apontadas outras relativas a atitudes e
comportamentos. As metodologias que os professores propõem para ajudar a aluna a
superar as dificuldades centram-se no cumprimento das tarefas propostas por parte da
aluna. Espera-se mais uma vez que a família se envolva no processo educativo, mas o
parecer do encarregado de educação sobre a retenção da aluna está omisso.
No parecer emitido pelas técnicas do Gabinete de Orientação Escolar pode ler-se que, por
vezes, a Maria colabora em actividades que, por alguma razão, lhe agradam ou a que
atribui algum sentido:

(...) Na situação de pequeno grupo (grupo de pares com quem a jovem mais se
identifica) e em que se procurou reflectir sobre o funcionamento da turma, a
Maria colaborou positivamente nas actividades propostas. (...)
A Maria é a mais nova de nove irmãos, alguns já com vida própria. Os pais vivem com
dificuldades económicas. A mãe não sabe ler nem escrever e o pai tem pouca
escolaridade. Os pais nunca vêm à escola, desculpando-se com os horários de trabalho.
Não é fácil estabelecer um diálogo com a Maria, é uma jovem muito fechada, não gosta
de falar de si com os professores, por vezes é agressiva. No entanto é muito solidária com
os colegas, está sempre pronta a emprestar material ou a ajudá-los.
A Maria parece ter alguma dificuldade em considerar os professores pessoas dignas da
sua confiança. Nas respostas dadas num inquérito percebe-se que alguns professores são,
perante a Maria, responsáveis pelo seu desagrado pela escola, por outro lado parece ser
na relação com os professores que ela idealiza uma escola melhor.
Refere que o que gostou mais da escola no ano anterior foram as visitas de estudo e o
que gostou menos foi da professora A. Gostaria que

a escola fosse “sempre com

professores com bom humor e simpáticos”. Afirma ainda que gosta da escola, mas apenas
das horas em que não tem aulas.
A Maria é bombeira voluntária perto da zona em que vive. É lá que passa os tempos
livres trabalhando para a comunidade.
O caso da Maria não é único a nível nacional. Várias questões se podem colocar.
Centremo-nos em duas: Até onde vão as responsabilidades da escola na situação desta
aluna? O que pode/deve a escola fazer para acompanhar alunos na situação da Maria? ou
Que meios têm os professores para apoiar alunos nesta situação, e alterar o seu percurso
escolar?
Foram situações como estas que levaram alguns professores preocupados a procurar
respostas e a construir alternativas curriculares com base num trabalho colaborativo entre
professores. A impossibilidade de concretizar essas alternativas pela não existência de
legislação que as enquadrasse e a urgência em tentar alterar percursos desaguou na
publicação do Desp. 22/SEEI/96.

Voltando um pouco atrás lembremos o que diz a Lei de Bases do Sistema Educativo
(1986) nos seus princípios constitutivos:
Todos os portugueses têm direito à educação e à cultura, nos termos da
Constituição da República (art.1º) e é da especial responsabilidade do Estado
promover a democratização do ensino, garantindo a democratização do ensino,
garantindo o direito a uma justa e efectiva igualdade de oportunidades no acesso
e sucesso escolares (art. 2º).
O princípio expresso consagra a preocupação com a democratização do ensino e a
igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolares, apontando deste modo para a
ideia do currículo centrado no aluno. Estes princípios são corroborados pelos objectivos
do ensino básico. Veja-se o que diz o primeiro objectivo do ensino básico enunciado no
artº 7º da mesma lei:
Assegurar uma formação geral comum a todos os portugueses que lhes garanta a
descoberta e o desenvolvimento dos seus interesses e aptidões, capacidade de
raciocínio, memória e espírito crítico, criatividade, sentido moral e sensibilidade
estética, promovendo a realização individual em harmonia com os valores da
solidariedade social.
A complexidade do quotidiano escolar afasta muitas vezes os professores dos princípios e
dos objectivos mais gerais que orientam a prática profissional. Os professores habituados
a trabalhar na sala de aula com os alunos estão próximos da disciplina curricular, dos
objectivos, das metodologias e actividades a propor mas podem estar longe daquilo que
constitui as finalidades da escolaridade obrigatória. Em quantas escolas, em quantas
reuniões se discutem essas finalidades?
A maior parte dos professores tomou conhecimento da escola para todos porque passou a
ter nas aulas alunos com diferentes necessidades educativas. Pode-se questionar, como o
faz Janela Afonso (1999, p. 11), até que ponto “os agentes educativos têm interiorizado o

direito à educação como um direito de todos os cidadãos e não como uma espécie de
concessão ou expressão de benevolência estatal?”.
A legislação que vai chegando às escolas, pretendendo enformar e regulamentar práticas,
pode ter sempre diversas leituras, dependendo muito da cultura dominante numa
determinada escola, dos movimentos colectivos que se formam para interpretar essa
legislação e da mobilização individual que cada um é capaz de fazer.
É assim que, por exemplo, as noções de currículo, de aprendizagem, de crianças com
necessidades educativas especiais vão sendo interpretadas de modos muito diversos,
podendo corresponder a uma mera mudança de palavras. Parece que foi isto que
aconteceu no caso acima descrito. Os Planos de Apoio Educativo, contendo uma
terminologia que não é desconhecida dos professores, surgem na sequência do despacho
normativo nº 98-A/92 que aprova o sistema de avaliação dos alunos do ensino básico.
Neste despacho refere-se que os princípios subjacentes assentam na universalidade e
obrigatoriedade do ensino básico e no “dever de assegurar uma formação geral, comum a
todos portugueses, e de criar condições de promoção e sucesso escolar a todos os alunos”.
Este despacho que aprova um novo sistema de avaliação dos alunos do ensino básico é
complementado com o despacho nº 178-A/ME/93 que reorganiza as actividades e
medidas de apoio educativo e clarifica o conceito de apoio pedagógico:
conjunto das estratégias e actividades concebidas e realizadas na escola no
âmbito curricular e extracurricular, incluindo aquelas que são desenvolvidas no
seu exterior, que contribuam para que os alunos adquiram os conhecimentos e as
competências e desenvolvam as capacidades, atitudes e valores consagrados nos
currículos em vigor (ponto 6).
Procurar uma significação para os currículos alternativos implica contextualizar a sua
criação/construção nesses princípios e ter presente que nas modalidades e estratégias
gerais de apoio pedagógico, como se menciona no referido Despacho, surgem os
currículos alternativos a par de, por exemplo, o ensino diferenciado na sala de aula, o
grupo de nível de carácter temporário, as salas de estudo dirigido, os programas

específicos, os programas interdisciplinares, os programas de entreajuda de alunos, os
programas de tutoria e outras.
Aponta-se ainda que as diferentes modalidades e estratégias são elaboradas tendo em
conta as necessidades dos alunos, os recursos da escola, os objectivos a atingir e a análise
da relação custo-benefício (ponto 9).
Em muitos casos, os professores viram os currículos alternativos como um modo
inovador de construir alternativas curriculares perspectivando o currículo “como um
conjunto de acções desenvolvidas intencionalmente pela escola para proporcionar as
aprendizagens dos alunos” (Esteves, 2000, p.118), tendo conduzido, de facto, a um
trabalho colaborativo. Construir um currículo alternativo exige muito dos professores:
fazer

o

diagnóstico

das

dificuldades

apresentadas

pelos

alunos,

introduzir

justificadamente alterações nos planos curriculares vigentes e, nalguns casos, elaborar
programas de novas áreas. Este trabalho que é imenso constitui uma escola/ experiência
para os professores em termos de prática profissional. E para os alunos?
Muitas vozes discordaram (e continuam a discordar) do despacho
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apelidando-o de infeliz, como refere Sucena (1996), questionando se “essa espécie de
segregação não contribui para a degradação da auto-imagem de alunos que a escola e o
sistema não souberam ou não foram capazes de acolher bem (p.3)”.
Outros autores como Niza (2000) considera mesmo que não foi dado tempo aos
professores por forma a reflectirem sobre os danos morais e sociais causados às crianças
por serem integrados em turmas de currículos alternativos.
No entanto, a opinião por exemplo do arquitecto Siza Vieira quando questionado pela
jornalista Margarida Portugal, no auge da discussão sobre o referido despacho, afirmou
que achava bem os currículos alternativos porque:
é um atendimento especial e mais personalizado. Por outro lado, é um regime de
excepção que pode fazer com que posteriormente, os jovens tenham dificuldades,
nomeadamente quando deixarem de ter este atendimento especializado (...) acho
que é uma experiência que pode dar bons resultados ou, pelo menos,
conhecimentos e informações para que, eventualmente, se possa enfrentar o
problema de outra maneira. (Público, 27 de Junho de 1996)

Posteriormente no livro “Investigação em Educação Matemática” João Ponte, Paulo
Abrantes e José Matos admitem que a possibilidade das escolas criarem currículos
alternativos “é um passo em frente importante no sentido da diversificação curricular”
(p. 331). Na continuação do texto chamam a atenção para os perigos que os currículos
alternativos envolvem quando “perspectivados em termos muito estreitos, traduzindo-se
num empobrecimento dos objectivos e de conteúdos em relação ao currículo-padrão, sem
qualquer valorização positiva que leve em conta a especificidade dos seus
destinatários.” É interessante como os autores procuram dar um sentido ao carácter
“alternativo” dos currículos, defendendo para esse o que se exprime “sobretudo pelo que
são capazes de realçar positivamente e não pelo que subtraem em relação ao currículo
nacional”.
Desde 1996 que alguns professores têm vindo a trabalhar com turmas de currículos
alternativos, com base no despacho referido. Façamos uma reflexão e questionemos o que
tem sido realizado e debatido ao longo destes cinco anos sobre a escola, o currículo e a
diversidade.

2. Diversificação e Currículo
O termo currículo já está consagrado e faz parte do vocabulário comum de qualquer
professor e investigador em educação. Teme-se, contudo, que esteja saturado de sentidos
e de não-sentidos e, por isso, optou-se neste documento pela apresentação de Maria do
Céu Roldão (1997) que entende currículo como “aquilo que se espera fazer aprender na
escola, de acordo com o que se considera relevante e necessário na sociedade, num dado
tempo e contexto“ (p. 32). O termo alternativo, surgido nos últimos anos ligado a
diversas problemáticas é passível de diferentes interpretações. Quando se junta a palavra
alternativo ao termo curículo as dúvidas são imensas. É sobre estas ideias que se pretende
agora convocar a atenção.
Um currículo alternativo é uma proposta de frequência do ensino básico criado sobretudo
para crianças ou jovens que correm o risco de abandonar a escolaridade obrigatória, mas
que ainda se encontram na escola.
Os currículos alternativos surgem como um modo potencialmente inovador de construir,
adequar, adaptar os currículos perante a diversidade dos alunos. A concepção de um

currículo alternativo tem subjacente a ideia de flexibilização do sistema educativo,
consequentemente do currículo, e procura responder, segundo a legislação, a situações
extremas de insucesso escolar.
Faça-se, contudo, um esforço para sair do que foi legislado que ajudando a enquadrar
decisões políticas e a entender soluções alternativa pode impedir de levar a análise das
práticas curriculares mais longe.
Na introdução a este texto foi defendido que se pretende partilhar preocupações e
contribuir para a reflexão sobre temáticas que estão no centro da actividade do professor.
Um olhar sobre a escola permite dizer que ela “contribui para uma distribuição desigual
do sucesso educativo e que essa se faz de acordo com os grupos socioculturais de
origem” (Cortesão, 2000, p. 45).
A atenção à heterogeneidade dos alunos e às múltiplas situações, que revelam a
diversidade sociocultural existente nas nossas escolas, não é suficiente para que se
transforme essa distribuição desigual do sucesso educativo. É preciso compreender que
não existe uma só resposta e, por isso, continua a ser necessário procurar respostas que
contemplem os aspectos socioculturais e os problemas sentidos pelos grupos de alunos
com características, por vezes, muito divergentes (Cortesão, 2000).
Os professores interessados em procurar respostas têm de repensar conteúdos,
metodologias, materiais mas não podem deixar de pensar que subjacente a essas decisões
está sempre uma posição que respeita ou não determinados valores. E esta pode ser a que
levanta mais dúvidas na prática docente. Como sublinha Nicolescu (2000) “um dos
maiores desafios da nossa época, como por exemplo os de ordem ética, exige
competências cada vez maiores” (p.34).
À luz destas considerações, parece pertinente que se analisem os currículos alternativos
com base nas interrelações que é possível estabelecer quando se têm em conta os eixos
igualdade/desigualdade e homogeneidade/heterogeneidade. O esquema de Gimeno
(1998), proposto por Pacheco (2000), torna-se oportuno nesta análise pois pode ajudar a
situar e a entender o que se passa quando se tomam determinadas decisões e não outras.
Com base neste esquema são definidas quatro políticas e práticas de diversificação
curricular, conforme a relação entre dois eixos ortogonais nos pólos dos quais se situam a
igualdade/desigualdade e a homogeneidade/diversificação.

Igualdade
A

B

Homogeneização

Diversificação
D

C

Desigualdade
Figura 1 – Esquema de Gimeno (1998) adaptado por Pacheco (2000)

Na situação A, em que o ponto de chegada da formação é a homogeneização, parte-se de
uma ideia que é utópica e que assenta no pressuposto de que todas as crianças podem
adquirir a mesma formação e, neste sentido, procura-se igualar os alunos. Segundo José
Pacheco, esta situação corresponde ao que aconteceu em Portugal com a criação do
ensino unificado em 1975 e que foi continuado com a Lei de Bases do Sistema Educativo
em 1986.
A política curricular na situação B ressalva a posição da escola pública para todos os
alunos e entende a diversificação como uma pluralidade de percursos que não levem à
discriminação e a “igualdade é reconhecida como factor de legitimação social da escola”
(p. 132).
Na situação C assumem-se as formas de diversificação que respeitem a desigualdade
social, económica e cultural. Esta situação assenta na ideologia de mercado aplicada à
educação, as escolas estão à medida dos consumidores e a excelência da escola é vista
através da excelência dos resultados. Nesta perspectiva, segundo Apple (1999) “o
abandono escolar e os jovens “em situação de risco” (entre aspas no original) seriam
usados para explicar a falta de competitividade económica e o modo como os grupos
dominantes transferem as culpas da economia para as escolas”.

A política curricular homogénea e desigual, correspondente à situação D, assenta na ideia
de que todos os alunos devem ter as mesmas condições de igualdade e está ligada a uma
lógica centralista da política curricular. Esta política traduz-se na “uniformização dos
planos curriculares, programas, conteúdos, actividades e avaliação” (Pacheco, 2000, p.
133).
Numa análise às quatro políticas curriculares apercebemo-nos que os currículos
alternativos, tal como foram anunciados, podem enquadrar-se na situação B ou C. No
primeiro caso – uma política curricular igual e diversificada – está-se claramente numa
posição ideal, em que a pluralidade de caminhos contribui para a riqueza e
aprofundamento da democracia e não para a discriminação; no segundo caso, uma
política diversificada e desigual pode conduzir a formas de diversificação de acordo com
a desigualdade social, económica e cultural.
Então, parece que a questão a colocar deve ser: como se encara a diversidade escolar?
Pela nossa experiência sabemos que com a entrada de todas as crianças nas escolas, em
muitos casos, as reuniões de disciplina passaram a incluir um ponto na ordem de
trabalhos que consistia em discutir os “objectivos mínimos” entendendo estes como o
conjunto de conteúdos “mais fáceis” a ensinar aos alunos “mais fracos”. Como refere
Pacheco (2000)

“na realidade portuguesa a diversificação tem assumido formas de

empobrecimento cultural dos alunos e não de enriquecimento”. Acentua, contudo, que
“as diferentes formas de diferenciação, com ênfase para os currículos alternativos, podem
ser aceites como soluções para combater a desigualdade, sobretudo quando o aluno se
encontra nas fronteiras da exclusão social e do abandono escolar” (Pacheco, 2000, p.
134).
Na verdade, trabalhar com currículos alternativos pode não ser uma decisão fácil para os
professores interessados em procurar respostas que contribuam para uma distribuição
mais igual do sucesso educativo. Essa decisão contém em si a consciência da
heterogeneidade mas exige uma prática reflexiva que procure garantir o equilíbrio entre a
igualdade e a diversificação tentando atenuar o que já está interiorizado e assumido por
todos os intervenientes, isto é, a incapacidade dos alunos que constituem a turma de
fazerem mais e melhor.

Como já se sublinhou as experiências dos alunos que hoje temos nas escolas são diversas,
porque há diferenças socioculturais, psicológicas e na estrutura familiar. Aos professores
não pode ficar reservado o único papel de decidir quem sabe/quem é bom e quem não
sabe/quem não é bom e, por isso, deve continuar a repetir e/ou ser excluído.
Neste contexto, é preciso discutir as formas de abordar a complexidade provocada pela
diversidade e o debate pode ser em torno de questões, tais como: Como diferenciar a
pedagogia? Como flexibilizar os currículos?
Sacristán (1998) sublinha que é na flexibilidade que “são melhor acomodados os sujeitos
diferentes” (p. 90) e que em casos limite pode ser preciso fazer opções, construir
currículos de acordo com necessidades particulares de alunos, salientando o perigo de
etiquetagem destes quando são isolados dos outros. O autor analisa as diferentes opções
de acordo com o esquema seguinte:

Currículo comum flexível
Educação niveladora e

Educação niveladora e

Pedagogias uniformizadoras

pedagogias divergentes

Desenvolvimento

Desenvolvimento

curricular e aprendizagem

curricular e aprendizagem

heterogénea

homogénea

Educação desigual

Educação desigual

com pedagogias

com pedagogias

divergentes

uniformizadoras

Currículo diferenciado
Figura 2 – Esquema de Sacristán sobre a flexibilidade curricular

Colocando em extremos o currículo comum e o currículo diferenciado bem como a
homogeneidade e a divergência (relativas ao desenvolvimento curricular e à sua
aprendizagem) é possível fazer vários cruzamentos, como pode ver-se no esquema, que
conduzem a práticas distintas.
Este esquema apresenta semelhanças com o de Gimeno, acima descrito, sobre as políticas
e práticas de diversificação curricular. O que este permite salientar é o papel das escolas e
dos professores a nível das decisões locais e da filosofia de educação que estes perfilham
e que se expressam nos projectos educativos de escola e especificamente nos projectos
curriculares de turma.
Como diz Sacristán (1998), o currículo comum “deve dar conta do pluralismo social e
cultural, admitindo as diferenças entre culturas sem renunciar à universalidade de muitas
características culturais e de certos objectivos básicos “(p. 92). Parece-nos que deve ser
este o sentido da educação obrigatória.
A interrogação que se coloca aos professores de turmas com currículos alternativos é
precisamente, como respeitar a diversificação sem criar mais desigualdade? Convém
lembrar que esta já existe quando se inicia o processo. Trata-se, então, de entender a
diversificação como riqueza e tentar uma aproximação à uma maior igualdade.
Nesta perspectiva, situar as turmas com currículos alternativos nas políticas e práticas de
diversificação curricular correspondentes à situação B ou C (ver a figura 1) vai depender:
a) do tipo de currículo que os professores e a restante comunidade educativa
conseguiu/foi capaz de construir; b) das experiências educativas que os professores e a
restante comunidade educativa foram capazes de proporcionar aos alunos; c) dos pontos
de vista que os professores e restante comunidade educativa têm sobre a democracia e
sobre a educação; d) daquilo que os alunos aprenderam e sentiram enquanto participantes
numa comunidade de aprendizagem.
Comunidade é algo difícil de definir, contudo, promover sentido de comunidade pode ser
organizar as aulas por forma a que todos participem, sejam aceites, apoiem e sejam
apoiados pelos outros, se formem vínculos e amizades e as necessidades educacionais
sejam satisfeitas.
Tudo isto parece válido numa situação de escolarização obrigatória, seja nas turmas com
currículos alternativos ou não.

Nas nossas escolas e na sociedade em geral, o debate em torno do currículo tem sido
muito centrado nas disciplinas e sobre o que os alunos sabem e não sabem. É forçoso que
a discussão se descentre e se faça incluindo outros aspectos, como por exemplo, quais são
as necessidades dos alunos, quais são os problemas que a diversidade sociocultural
levanta, que práticas curriculares podem responder a essa diversidade, que papéis para os
professores neste contexto e, muito especificamente, o que é que sustenta a educação
obrigatória?
Pacheco (2000) argumenta que o debate centrado na eficiência dos resultados
desprestigia a prática que procura novas abordagens para a questão de aplicar o saber
escolar à resolução de problemas e que pode ser conseguido com a integração dos
conhecimentos.

Nesta linha de pensamento Beane (2000) defende a coerência no

currículo como conferindo-lhe sentido como um todo, em que há a noção de um
objectivo mais abrangente e estimulante e as acções são relacionadas com esse objectivo.
As experiências de aprendizagem no quotidiano dos alunos assumem outro significado no
âmbito desse objectivo. Segundo o autor, “é mais provável que os jovens integrem as
experiências educacionais nos seus esquemas cognitivos, o que por outro lado amplia e
aprofunda o conhecimento de si próprios e do mundo” (p. 43). Ora, são precisamente
estes aspectos que muitas vezes têm sido negligenciados pelos professores.
Para os alunos que constituem as turmas de currículos alternativos por vários motivos,
alguns da responsabilidade da escola, as aulas e toda a organização escolar perdeu
significado. De um modo muitas vezes anárquico, agressivo ou indiferente esses alunos
questionam os objectivos e o sentido do que se lhes pede que façam. Por sua vez muitos
professores também se interrogam sobre o seu papel e sobre o valor daquilo que ensinam.
Há necessidade de criar objectivos abrangentes que confiram coerência ao currículo,
integrem o conhecimento dividido pelas várias disciplinas. Só por si, a pesquisa
disciplinar torna-se insuficiente na compreensão do mundo presente (Nicolescu, 2000).
Os currículos integrados constituem uma forma de conferir coerência a algo que foi
perdendo significado para alunos e professores. Como argumenta Gimeno (1992) há boas
razões para que se defenda um currículo integrado, a saber: a) curriculares que favorecem
um tipo de relações de trabalho horizontal, cooperativo e participativo contribuindo, deste
modo, para a construção de sentido de comunidade; b) epistemológicas porque o mundo

real não é compartimentado; c) psicológicas porque vários estudos mostram que os
alunos aprendem melhor perante abordagens integradas e d) socilógicas na medida em a
integração constitui uma outra forma de organizar o conhecimento que tenta dar resposta
aos problemas de abandono e exclusão escolar.
Quando se fala na busca da coerência no currículo não se pretende tornar o currículo mais
claro através, por exemplo, de uma definição exaustiva de objectivos. A coerência
aparece ligada à procura de contextos com significado para as informações e para as
competências que se espera sejam desenvolvidas nos alunos, contribuindo para que estes
e também os professores consigam dar sentido às experiências de aprendizagem. Para a
matemática na educação básica essas experiências podem integrar, por exemplo, a
resolução de problemas, as actividades de investigação, a realização de projectos, a
exploração de conexões. Em qualquer caso é possível potencializar significado para os
alunos e gerar contextos ricos, quando associado ao raciocínio e à comunicação
matemática.
Partindo dos três grandes objectivos gerais desagregados em objectivos específicos
definidos para o ensino básico (Organização Curricular e Programas), a planificação do
currículo a nível local implica que os professores decidam sobre o tipo de experiências de
aprendizagem que podem conduzir a esses objectivos. O caminho pode ser variado, partir
de temas que ajuda os professores e as crianças e os jovens a encontrar um contexto para
as actividades de aprendizagem, começando por interrogar que áreas de conhecimento
podem contribuir para o tema. Pode ser estabelecer conexões intradisciplinares (como
normalmente fazemos em matemática quando interligamos tópicos) ou configurações
multidisciplinares (por exemplo quando se concretizam projectos envolvendo Matemática
e Ciências), partir de problemas sociais que preocupam os jovens, como por exemplo a
agressividade e os conflitos, em que a informação e as competências são integradas no
contexto do tema.
Naturalmente que definir se um dado currículo é coerente ou não e promovê-lo implica
conhecer os alunos e como eles percepcionam as suas experiências.

Como refere

Cortesão (2000) exige que os professores tenham conseguido produzir conhecimento
sobre os alunos, sobre características grupais, socioculturais e até idiossincráticas que
eles possuem ( p. 45). Todos estes aspectos são fundamentais porque ajudam a

contextualizar as actividades de aprendizagem e permitem deixar espaço, se o design
curricular assim o permitir, para que os alunos encontrem alguma identificação pessoal.
Esta ideia de integração atravessa toda a prática pedagógica, não só em termos
curriculares mas também no modo como se vê o aluno. Agimos muitas vezes “como se
a diferenciação nas dimensões afectiva, cognitiva, psicomotora, nas discussões teóricas,
fosse visível na vida real” (Beane 1990, citado em Beane 2000, p. 45).
Nesta perspectiva, em que o currículo entendido como projecto é (re)construído pelos
professores a partir da própria escola, um outro conjunto de questões se colocam e que
remetem para o modo como o professor está habituado a trabalhar nas escolas. A
flexibilização curricular é conduzida por pessoas e a diversidade que existe nos
professores pode enriquecer o conjunto de significados nas deliberações a tomar, mas
também envolve tensões, conflitos e discordâncias ao longo de todo o processo. Este
trabalho exige muito dos professores porque o que, na verdade, está em causa não é
meramente metodológico, é essencialmente filosófico.
3. Algumas interrogações/ Que implicações
As questões que foram sendo levantadas ao longo do texto referem-se a uma situação que
é escolar, embora se tenha presente que a escolaridade é apenas uma pequena parte do
modo como a cultura molda a criança e o jovem no sentido de criar referenciais. A
escolaridade compete com outros meios de modelação cultural das crianças e dos jovens
tendo em conta as exigências da vivência comunitária. Como afirma Bruner (1996), neste
tempo de instabilidade é importante que as escolas se questionem sobre o que devem
fazer a favor dos alunos.
Este texto foi elaborado na base da partilha e discussão sobre as nossas experiências
como professoras de Matemática no ensino básico. Nas conversas presenciais e nas não
presenciais muitas interrogações foram emergindo, umas resultantes das nossas
preocupações, outras fruto de leituras que temos vindo a fazer e ainda outras como
reflexo das participações em reuniões e encontros. Centrámo-nos na questão: Faz sentido
definir objectivos no ensino da matemática diferentes para os alunos dos currículos
alternativos?

No início (e ainda hoje) vários professores começaram a desenhar currículos alternativos
para grupos de alunos específicos e os professores de matemática viram-se perante o
dilema de “embarcar” entre a lista de conteúdos “mais simples” e a possibilidade de
construir um “currículo por actividades” (como o do ensino recorrente).
Nesses momentos, o que foi/é

possível buscar da investigação em educação e,

particularmente, em educação matemática que sustente as opções tomadas na construção
do currículo? Nas escolas portuguesas os professores de matemática podem contar com
as suas experiências e/ou com a investigação já avançada nesta área do conhecimento?
Que contributos pode dar a investigação? Com que podem contar os professores? Com a
sua experiência e o senso comum de que “para estes alunos como não vão longe não vale
a pena ser muito exigente”?
Tem a investigação em educação matemática correspondido às preocupações que os
professores manifestam quando trabalham neste tipo de situações (diversidade escolar)?
Sabemos que a investigação no domínio curricular é muito recente e que “o sistema
educativo português é marcado por uma tradição de centralismo e rigidez curriculares”
(Ponte, Abrantes e Matos, 1998, p. 110). Contudo, nos últimos cinco anos a discussão
que se iniciou nas escolas com a Reflexão Participada sobre os Currículos do Ensino
Básico tornou premente, não só a reflexão mas também a construção de práticas
alternativas e, neste sentido, parece-nos importante a colaboração entre equipas mistas
que incluam investigadores e professores.
Que tipo de ligação/interacção é possível estabelecer entre o conhecimento prático e o
teórico de modo a potencializar esses conhecimentos? A prática da investigação-acção
pode facilitar esta interacção e a construção de intersubjectividades?
O dilema entre uma educação escolarizada e uma educação prática ou profissional
atravessa o debate em torno da educação obrigatória, mas quem trabalha com currículos
alternativos é permanentemente confrontado com a argumentação de que “para estes
alunos o que interessa é ensinar-lhe coisas muito práticas”. O que são “coisas muito
práticas”? É possível/desejável que os conhecimentos sejam “teóricos” para que a escola
lhes confira legitimidade? Porque temos sempre que nos confrontar com a dicotomia: o
currículo é demasiado académico ou demasiado profissionalizante?

Uma atenção maior à diferença conduz a transformação nas práticas curriculares? Há
evidência de que um trabalho semelhante na escola com propostas de ensino idênticas
transporta uma desigualdade na distribuição de sucessos/insucessos? E que na
distribuição desta desigualdade de resultados há uma forte relação com a classe social e a
cultura dos grupos que frequentam a escola, como refere Cortesão (2000)?
Quando se fala em currículos alternativos, de um modo, geral, o que vem à memória são
imagens de uma escola a querer “despachar” alguns alunos porque são inconvenientes.
Porquê? Quando uma equipa pedagógica se propõe trabalhar com uma turma de currículo
alternativo o que ocorre, muitas vezes, é “retirar conteúdos”, de preferência “os mais
difíceis”. Porquê?
Faz sentido continuar a estudar esta problemática – alternativas curriculares - quando as
escolas se preparam para concretizar o dec.-lei nº 6 sobre a reorganização curricular?
Após a definição das chamadas competências essenciais da matemática importa discutir
alternativas curriculares?
O leque de interrogações, aqui colocadas, corresponde a preocupações comuns de
professores que se questionam sobre as suas práticas educativas. Desejámos, ao trazê-las
para este grupo de discussão, que os participantes elaborem ideias, reflitam e venham a
contribuir para a construção curricular nas suas escolas com uma outra sustentação. Os
professores já se aperceberam que a melhor forma de formação é a que assenta na prática,
mas esta prática encontra-se sempre, como argumenta Morgado (2000) “numa zona de
equilíbrios difíceis e instáveis entre a máxima generalização e a máxima concretização,
assumindo-se como uma actividade criativa, que não se ensina mas que se aprende e por
isso mesmo, se revela numa competência extremamente complexa (...)” (p. 26).
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Flexibilização curricular, currículo alternativo e autonomia
Carlos Cardoso - Escola Superior de Educação de Lisboa
A leitura do texto de base ao painel sugere-me comentários em torno de quatro aspectos
relacionados com os currículos alternativos: (1) a diversidade e alternativas curriculares;
(2) as características do currículo alternativo; (3) os professores face à flexibilização
curricular; e as articulações entre (4) flexibilização curricular, currículo alternativo e
autonomia.
1. Diversidade e alternativas curriculares
Logo na primeira página do texto (Oliveira, I.; Vieira, A.; Vicente, L. 2001) que
serve de base ao painel, há referências que desafiam o essencial dos comentários sobre
aspectos determinantes da flexibilização curricular e do currículo alternativo:
O debate em torno dos currículos alternativos tem assumido um cariz
essencialmente ideológico....centrar a discussão (...) no aprofundamento da
actuação do professor no contexto da actual diversidade escolar.
Emergem com relevância aspectos como: a diversidade escolar como factor que
desafia e exige mudanças curriculares; as ideologias (políticas e pessoais) enquanto
modos de representar, i.e., pensar a condição das pessoas (alunos), os seus modos de
vida, as suas identidades e necessidades e de conceber formas de interacção e acção
(educativa) em relação a elas; a acção propriamente dita,. enquanto formas de
operacionalizar as perspectivas ideológicas dos decisores –sejam políticos, gestores
escolares ou professores .
Cada vez mais, a diversidade (étnica, cultural, religiosa, de género, etc.) - para
além das novas tecnologias da informação e comunicação (NTIC) - constitui uma
referência central para a acção das escolas e dos professores. Desde logo, é um valor a
preservar e a respeitar nas escolas e na sociedade. Além disso, o desempenho docente de
qualidade orienta-se por outros princípios essenciais associados à diversidade: o da
universalidade, no sentido em que a educação é um direito básico de todas as pessoas, e
o da igualdade de oportunidades, entendida na acepção de que a escola deve procurar
proporcionar a cada um as condições necessárias para que possa participar e beneficiar
do direito universal a uma educação de qualidade, tendo em conta as suas aspirações,
particularidades e capacidades. Estes pressupostos constituem, portanto, os suportes da
flexibilização curriculares e das respostas curriculares alternativas ao currículo único.
Sem eles não parece possível uma (nova) profissional idade docente de qualidade.
2. Características do currículo alternativo
Como escrevem as autoras do texto em análise
Os currículos alternativos surgem como um modo potencialmente inovador de
construir, adequar, adaptar os currículos perante a diversidade dos alunos.
No entanto, as concepções mais comuns de currículo alternativo deixam-nos a
ideia de um currículo menor que só visa resolver os problemas de resistência - por
diversos factores - de muitos alunos à escola e à versão oficial do currículo único.

Muito embora essa seja a determinante inicial do currículo alternativo, o investimento
nessa concepção de currículo tem, evidentemente, princípios subjacentes e visa
finalidades sociais. No que refere aos professores parece uma tarefa - mais uma - a que
são chamados para resolver problemas colocados por alguns alunos trazidos pela
diversificação e massificação da escola. A ideia de currículo alternativo deve visar
finalidades mais valorizadas por quem o frequenta e por quem o promove,
independentemente dos níveis de concretização/adesão porque vai passando. Aí reside o
carácter potencialmente inovador do currículo alternativo face à diversidade dos alunos.
As autoras questionam a concepção de currículo que subjaz à construção de
currículos alternativos. Como todas as expressões da flexibilização curricular, o
currículo alternativo é um currículo crítico, pluralista e transformista. Crítico porque
resulta de atitudes críticas, em particular dos professores, face à situação desigual dos
diferentes grupos na sociedade e na escola e da necessidade de proporcionar mais
oportunidades - através da escola - aos mais desfavorecidos. Crítico porque é
estruturado no uso da autonomia das escolas e dos professores - de modo alternativo aos
cânones curriculares dominantes. Pluralista porque, através de diversas configurações,
procura responder a necessidades e interesses de grupos de alunos com diferentes
características cognitivas, sociais, étnicas, culturais, etc. Transformista porque o
currículo alternativo representa uma forma intencional e organizada de resistência ao
efeito, tradicionalmente reprodutor de desigualdades, da escola, visando contribuir para
a promoção da condição social dos alunos. Como qualquer solução curricular, o
currículo alternativo é, naturalmente, ideológico porque a sua concepção e a sua
realização depende fortemente das perspectivas ideológicas de quem o promove e
implementa.
A flexibilização curricular e as expressões que esta adquire, expressam modos
através dos quais a escola procura atenuar desvantagens que a sociedade causa a muitas
crianças e jovens. Mas a escola não pode colmatar todas as insuficiências da sociedade
face a essas crianças e jovens! Faz o que pode. A questão central é definir o que pode,
de facto, fazer e como. Estou, portanto, contra a ideia pessimista de que os currículos
alternativos são segregadores porque podem contribuir para a degradação da autoimagem dos alunos que a escola e o sistema não souberam ou não foram capazes de
acolher bem... (segundo as palavras de Sucena referidas no texto). A escola, mesmo
sendo parte da sociedade, não pode compensar os males da sociedade. Deve, sim,
procurar atenuá-los. Seguramente que a escola será mais segregadora e acolherá maios
seus alunos, se face a condições segregadoras produzidas por factores sociais exteriores
e anteriores, não estruturar a sua acção para proporcionar aos alunos, socialmente
desfavorecidos, formação e percursos de inserção social tendo em conta a sua condição,
capacidades e aspirações. A isto é proporcionar mais e melhores oportunidades. São as
possíveis. Persistir na realização do conceito formal (e ideal) da igualdade de
oportunidades através de um currículo único para todos alunos é, seguramente,
condenar muitos ao insucesso na escola e na vida. As várias formas e níveis de
flexibilização curricular e o currículo alternativo, são vias realistas a prosseguir e a
aprofundar. Para além de respostas a situações extremas de insucesso escolar, os
currículos alternativos devem ser, em primeiro lugar, currículos de equivalência e
relevância social. Isto é, devem ter significado e utilidade prática à vista para os alunos
a quem se destinam. O sistema deve, no entanto, deixar abertos percursos futuros de
continuidade académica para o caso de os alunos virem a reconhecer o interesse nessa
continuidade.
3. Os professores face à flexibilização curricular

O discurso em torno da flexibilização curricular e do currículo alternativo
envolve diverso actores e muitas condições. O principal actor é, obviamente, o
professor; as principais condições envolvem um claro sentido de autonomia curricular e
uma profunda adesão a valores humanos estruturantes da cidadania e da
multiculturalidade. Dizem as autoras que construir um currículo alternativo exige muito
dos professores (e enumeram algumas das tarefas que isso exige. Mas, subjacente à
acção de cada professor - e como condição para uma acção convicta e assumida - é
esperado que ele tenha perspectivas ideológicas centradas no valor da diversidade dos
alunos, no reconhecimento de que ele próprio e a escola podem proporcionar mais e
melhores oportunidades aos seus alunos. Mas, em qualquer caso, são condições para ser
professor! De facto, um dos núcleos essenciais de uma profissional idade docente
renovada é definido pelas competências para encontrar alternativas de ensinoaprendizagem mesmo em grupos/turmas entendidas como padrão/normais. E esperado
que todos os professores sejam "flexibilizadores curriculares", As necessidades dos
alunos em contextos de diversidade (e, mesmo, a estabilidade profissional e emocional
do professor nesses contextos) exigem, cada vez mais, a estruturação de respostas
curriculares flexíveis face a esses contextos. E uma macro competência sustentada por
outras competências em que se integram dimensões técnicas e ideológicas, Técnicas
porque exigem eficácia e correcção nos modos de materializar as respostas curriculares;
ideológicas porque implicam a adesão a princípios que sustentam a acção dos
professores.
4. Flexibilização curricular, currículo alternativo e autonomia
Para terminar desejaria sublinhar a importância da noção e do exercício da
autonomia (da escola e dos professores) enquanto condição para a realização da
flexibilização curricular.
O currículo alternativo, como outros conceitos - escola inclusiva, educação
intercultural, educação para a cidadania, flexibilização curricular, autonomia - estão
associados a medidas legislativas recentes definidoras de condições básicas para
mudanças curriculares numa perspectiva de mais e melhores oportunidades educativas
para todos os alunos. Embora sejam conceitos e iniciativas já bastante generalizados,
têm sido marcados por características que fragilizam os efeitos que eles são esperados.
Estão, a meu ver, longe de terem sido apropriados e traduzidos em acções eficazes pela
maioria dos educadores e professores.
O facto de permanecerem ainda no sistema, os efeitos da realização de uma
escola de massas a sua expressão quantitativa, obscurece e secundariza os aspectos
qualitativos - culturais, étnicos, sociais, de género, etc. - trazidos pelo crescimento
demográfico da escola. Acentuam-se as expectativas face à escola que exigem o
aprofundamento de respostas de qualidade face à diversidade a população escolar e ao
seu direito à igualdade de tratamento. Estes apelos colocam em questão concepções e
práticas dos professores até então pouco questionadas. Em particular, é esperado que em
escolas estatisticamente mais cheias e diversificadas, os professores sejam capazes de
responder de forma mais individualizada, considerando expectativas e anseios nascidos
em contextos culturais, étnicos, sociais e, até, nacionais muito diversos.
Muita da legislação do ME (relativa por exemplo currículo alternativo, escola
inclusiva, educação intercultural, educação para a cidadania, flexibilização curricular,
autonomia das escolas, etc), apesar de discutível e, mesmo polémica, contém claros
apelos a mudanças qualitativas no sistema. Cumpre, de certa forma, o que é esperado,
nestes processos, das políticas: põem em questão a estabilidade das perspectivas e das
práticas; desafiam, pressupostos e práticas que, antes, não eram questionados; ajudam a

substituir rotinas herdadas e reproduzidas por novas concepções e práticas para o futuro;
apoiam a generalização e sistematização de iniciativas e práticas pontuais. Além disso, a
legislação compromete quem a faz.
Mas, é esperado, que a apropriação e a transformação das orientações políticas
em acções práticas ocorra nas escolas. Para isso é indispensável que reconheçam e usem
a autonomia que possuem, É condição necessária para a adequação das culturas da
escola, dos processos organizacionais e curriculares e dos desempenhos docentes, às
necessidades educativas específicas, local e individualmente sentidas. Mas, em geral, o
sentido de autonomia de escola socialmente apreendido, tende a enfatizar a
racionalidade organizacional que., embora importante, é claramente insuficiente, Há
sempre o risco de se eternizar neste nível de significação, não ser apropriado pelos
professores e, portanto, não servir como factor indispensável para a promoção da
qualidade das práticas educativas.
O sentido de autonomia a promover vai desde níveis político-administrativo ao
curricular e do gestor escolar ao professor; deve ser suficientemente ampla para permitir
flexibilizar a organização da escola, abri-la a novas atitudes - culturas e ideologias institucionais e profissionais que facilitem a adequação do currículo à diversidade dos
alunos, até situações extremas de currículos alternativos, adequados a grupos
específicos de alunos que, dadas circunstâncias socialmente determinadas, não
encontram respostas satisfatórias às suas necessidades educativas no quadro do
currículo único.

Comentário ao documento do trabalho
Paulo Abrantes - Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
A relevância deste texto é indiscutível e as autoras suscitam, a partir dele, um debate
extremamente importante e actual. Subscrevo inteiramente a preocupação em centrar esse
debate na questão da escola para todos mas fazendo-o de um modo que não deixa de
manter no primeiro plano a discussão sobre o currículo. Um outro mérito do texto é o de
contribuir para a reflexão sobre os currículos alternativos do ponto de vista da educação
matemática, assinalando justamente que estamos perante um domínio em que haja
bastante prática mas em que a investigação é ainda muito escassa como dizem as autoras.
O “caso” da Maria suscita efectivamente diversas considerações. 0 modo como a escola
encara o insucesso escolar da aluna e actua face a esse insucesso parece revelar (ou
confirmar?) fragilidades do nosso sistema educativo em vários domínios, que vão desde a
concepção de currículo, a consistência entre currículo e avaliação e entre as dimensões
curricular e organizativa da escola até à natureza da actividade profissional dos
professores.
O “caso” parece mostrar o que sucede quando, nos planos conceptual e legislativo, se
separam currículo e avaliação. A escola aplica, aparentemente, dispositivos previstos no
quadro da avaliação - estabelecidos pelo despacho normativo 98-A/92 - mas o modo
corno o faz é essencialmente burocrático e orientado por princípios rígidos a respeito do
currículo e da gestão curricular. As ideias generosas do referido despacho de 1992,
nomeadamente a intenção de valorizar a vertente formativa da avaliação e a lógica de
progressão ao longo de cada ciclo de escolaridade, perdem-se rapidamente quando são
interpretadas a luz de uma concepção “tecnicista” como foi aquela que orientou a reforma
curricular traduzida no decreto-lei 286/89 e nos programas subsequentes. Com efeito, os
“planos de apoio educativo”, as “medidas de recuperação” ou as “avaliações sumativas
extraordinárias” assumem um determinado sentido quando nos situamos num quadro
curricular rígido e pretensamente uniforme em que a escola aplica as regras (para cumprir
a lei e descansar as consciências) mas não chega a interpretar as verdadeiras causas do
insucesso e muito menos a repensar a lógica das medidas curriculares que toma para fazer
face a esse insucesso.
O problema de fundo, aqui, não será apenas uma questão de dissonância entre currículo e
avaliação. A intenção (teórica) de enquadrar todos os alunos e promover o sucesso choca
com o facto de a escola não parecer dispor de autonomia pedagógica para equacionar
verdadeiras soluções e/ou não querer assumir sequer as margens de liberdade de que
poderia tirar partido. Há, portanto, uma reflexão a fazer para além da necessidade de
construção de um conceito de currículo que rompa com a tradição tecnicista, centralista e
uniforme. Uma concepção de currículo e de gestão curricular baseada nos princípios da
diferenciação pedagógica, da adequação e da flexibilização não poderá ignorar a
dimensão organizativa da escola, o sentido da autonomia desta, o modo de
funcionamento dos seus órgãos de gestão pedagógica.
O texto assinala, de modo muito perspicaz, que a referências centrais em matéria de
direitos dos alunos e de valores da educação para todos se perdem, muitas vezes, no
quotidiano da sala de aula e da gestão dos currículos disciplinares. A este propósito,

chama a atenção para a falta de discussão sobre as grandes finalidades e os modos de as
concretizar. Concordando com esta análise, gostaria no entanto de sugerir que, mesmo no
quadro de cada disciplina, a perspectiva que tem dominado o nosso pensamento
curricular ajuda a que o professor perca aquelas referências:
Uma organização baseada em objectivos comportamentais ao nível de conteúdos
específicos tende a introduzir um factor de rigidez e hierarquização nas aprendizagens
que torna os objectivos gerais urna mera referência distante sem relação com o que se
passa no dia-a-dia na sala de au/a.
Paulo Abrantes, “0 trabalho de projecto e a relação dos alunos com a Matemática”
APM, colecção Teses, p. 604.

Por outras palavras, a reflexão colectiva sobre as finalidades da educação, ao nível da
escola e dos seus órgãos de gestão pedagógica, conduzindo a decisões e ajustamentos, é
um elemento central. Mas nem por isso, as questões relativas ao currículo de cada uma
das disciplinas são de menor importância. Os dois aspectos têm que ser considerados e
articulados.
Parece-me particularmente importante a preocupação das autoras do texto em chamar a
atenção para que um currículo “alternativo” não pode ser analisado pela “negativa”, isto
é, considerando-se apenas o que ele supostamente retira ao currículo “nacional”. Será
determinante, nessa análise, compreender-se o que o currículo alternativo traz de novo
como resposta a situação de origem, aquilo que ele oferece de positivo e de diferente aos
alunos envolvidos. De resto, esta discussão não é nova na educação matemática. Por
exemplo, um dos princípios fundamentais da chamada “Matemática A’ na Holanda (De
Lange, 1987) era o propósito de construir um programa “alternativo” para os alunos do
secundário de algumas áreas que não se distinguisse por ser mais “pobre” mas sim por ser
mais “adequado” aos alunos respectivos, inclusivamente contemplando aprendizagens
que os outros não faziam.
Parece-me realmente que um currículo alternativo não será bom ou mau pelo simples
facto de ser “alternativo”. As posições críticas referidas no texto, atribuídas a Sucena e a
Niza, parecem ser formuladas a partir da visão centralista e uniforme de curriculo e não
tomar em consideração os alunos concretos, o modo como eles se sentem, os efeitos
possíveis de uma diferenciação pedagógica que os valorize e os ajude a reconstruir a sua
auto-estima e a sua relação com a escola.
A análise dos esquemas de análise propostos por vários autores - por exemplo, o de
Gimeno - pode ser realmente útil na presente discussão. Uma das questões que suscita é a
da pertinência em distinguir “diferenciação pedagógica” e “diferenciação escolar”. A
primeira constitui uma das ideias centrais da concepção de currículo e de gestão
curricular associada ao projecto da “gestão flexível do currículo” e ao recente processo de
reorganização curricular do ensino básico no nosso país, de acordo com a qual será
pertinente conceber caminhos diferentes para que todos os alunos atinjam os objectivos e
não para estabelecer uma hierarquia de níveis de objectivos para diferentes grupos de
alunos (Roldão, 1999). A segunda poderá ser associada precisamente à criação, à partida,
desta hierarquização. Perceber onde estão os limites que separam as duas perspectivas é
uma questão delicada a que nem sempre será fácil dar uma resposta conclusiva.

No caso da Matemática escolar para todos, uma abordagem como a que é proposta por
Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999), colocando a ênfase no desenvolvimento integrado
de conhecimentos, capacidades e atitudes, em torno dos aspectos que caracterizam a
“competência matemática” e na vivência “obrigatória” (por todos!) de determinados tipos
de experiências educativas- por oposição a um currículo definido em termos de
objectivos comportamentais referidos a conteúdos específicos, dos quais alguns serão
“mínimos” e outros de “desenvolvimento” - poderá ser muito mais favorável à prática da
diferenciação pedagógica e da adequação, no quadro de uma gestão curricular flexível, no
sentido atrás atribuído a estes termos.
Neste mesmo sentido, repensar o currículo de Matemática será ainda fundamental para
nos ajudar a definir e analisar a presença da Matemática em currículos alternativos que
integrem e não descriminem os alunos. 0 tempo, a experiência e a investigação ajudarão a
compreender até que ponto a evolução destas perspectivas poderá conduzir à eliminação,
a prazo, dos “currículos alternativos”, como hoje os entendemos. Isso dependerá, acima
de tudo, do modo como formos capazes de formular novas orientações curriculares
coerentes e da apropriação que as escolas e os professores fizerem desta
reconceptualização do currículo. Por um lado, isto não é fácil e não será tão rápido como
porventura desejaríamos. Por outro lado, como referi atrás, pressupõe uma evolução
significativa, a par e passo e articuladamente com a vertente curricular, na dimensão
organizativa da escola e em aspectos centrais do desenvolvimento profissional dos
professores. Por estas razões, seria uma extrema imprudência “aniquilar” repentinamente
um tipo de resposta que, como o documento de trabalho assinala, foi quase uma “medida
de emergência” para situações de exclusão, necessária enquanto não podemos garantir
outras. Em todo o caso, seria urna grande desilusão que esta reorganização curricular não
conduzisse, no mínimo, a uma clarificação das situações em que um currículo alternativo
realmente se justifica.

E DEPOIS DO ADEUS?
Reflexões a propósito de um follow up de duas turmas de um currículo em alternativa
Margarida César1
Centro de Investigação em Educação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
Os desafios de uma sociedade em mudança
O alargamento da escolaridade obrigatória, as mudanças sociais que se têm feito
sentir nas últimas décadas e as diversas reformas do sistema educativo vieram colocar
desafios aos diversos actores da comunidade educativa que se operacionalizaram de diferentes
formas. Com uma população cada vez mais heterogénea, com vivências e projectos de vida ou a inexistência deles - muito diversos, a busca de soluções que permitam a inserção de todos
na Escola tem sido uma constante - pelo menos pela parte de alguns!... - e é como forma de se
evitar a exclusão daqueles que têm mais dificuldade em inserir-se nas lógicas do sistema
educativo tradicional que surgiram os currículos alternativos e, antes destes estarem
legislados, aquilo que então designávamos por currículos em alternativa.
Assim, podemos afirmar que, no início, os currículos em alternativa surgiam quando
um grupo de professores, empenhado e criativo, decidia que os alunos tidos como os mais
problemáticos também tinham direito a uma alternativa educacional viável e decidiam reunirse, trabalhar em conjunto, para encontrarem soluções que evitassem a exclusão de alunos que
estavam em vias de abandonar a Escola precocemente. Como é evidente, estes projectos só
eram viáveis com a concordância dos órgãos de gestão da escola. Eram eles que facilitavam a
concepção de horários que permitissem aos professores reunirem-se uma vez por semana para
debaterem as alternativas curriculares que estavam a ser implementadas, que assumiam parte
das responsabilidades perante as instituições tutelares externas e que garantiam, por exemplo,
a continuidade pedagógica essencial a um projecto deste tipo, que só se justificava se
abrangesse todo um ciclo de estudos.
Pelo que foi dito, podemos afirmar que os currículos alternativos constituíram, no
seu início - e se calhar ainda hoje - um trabalho pioneiro, em que se reflectia, se ensaiavam
soluções, se discutia, se punha em causa o que era habitualmente aceite, quanto mais não
fosse por inércia. Ser pioneiro tem o seu sabor, mas também os seus riscos - de não ser aceite,
de ser criticado, de ser mal interpretado, de ver (quantas vezes, facilmente) ser destruído o que
levou tanto tempo (e esforço) a construir. E tem, evidentemente, o maior risco de todos, o
mais temível, o mais frustrante: de apesar de todo o empenho, de toda a boa vontade ver que
os resultados estão muito longe do desejável, daquilo por que nos empenhámos.
Para se analisar as dinâmicas próprias de um currículo em alternativa pode recorrerse ao exemplo do que aconteceu na disciplina Matemática, mas não se pode ficar
exclusivamente aí. Aquilo que explica o sucesso - ou fracasso - de um currículo em
alternativa abrange factores muito mais amplos e multifacetados do que as meras decisões
sobre as práticas de sala de aula de uma única disciplina. Precisamente por isso, os currículos
em alternativa caracterizavam-se por um trabalho de equipa constante, em que as decisões
eram tomadas de uma forma muito mais colaborativa do que habitualmente acontece nas
nossas escolas e em que a transdisciplinaridade aparecia como uma forma de ultrapassar
O meu profundo agradecimento a todos os que me têm acompanhado no processo sempre
inacabado de construir um percurso de vida marcado pelas reflexões conjuntas, pelas
hesitações, pela procura de soluções, mas também por alguns ideais que ainda consegui(mos)
manter vivos dentro de nós.
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dificuldades sentidas por todos. Talvez este aspecto, focado em diversos autores que em
várias épocas participaram em equipas de currículos alternativos (Oliveira e César, 2001, in
press; Vieira, 2001) explique algumas das mais valias que resultam de um processo que
queríamos que fosse evitável, pois os currículos alternativos não deixaram de ser uma procura
de solução para casos extremos, que deveriam ter sido solucionados muito antes, para que o
risco de exclusão não chegasse a ser tão premente.
No entanto, se nos centrarmos mais na disciplina de Matemática, importa não só
saber o que mudou durante aqueles três anos de trabalho (3º ciclo), quer ao nível das
mudanças curriculares quer das práticas de sala de aula, incluindo as relacionais, mas também
o que ficou de todo esse projecto que a comunidade educativa construiu com tanto empenho.
Daí, a relevância de se fazer um follow up, dez anos depois de terminado o projecto, para
sabermos o que tinha acontecido aqueles alunos, que agora já não eram mais adolescentes, já
eram adultos. Saber que representação social têm da Matemática, que papel ela desempenha
actualmente na sua vida, como recordam aqueles anos de trabalho, como exercem o seu papel
de educadores de crianças que, também elas, frequentam a escola e aprendem Matemática.
Os dados recolhidos através de narrativas, entrevistas semi-estruturadas e conversas
informais permitiram-nos reflectir sobre como tinha sido vivido não só o processo de
apropriação de conhecimentos matemáticos, mas algo mais amplo e que está contemplado nas
actuais orientações curriculares: a construção de um projecto de vida que fomente o pleno
desenvolvimento dos alunos e que os prepare para o exercício de uma cidadania plena.
Os resultados que encontrámos e que ilustram como se entrecruzam vivências tão
diversas mostram algo que João dos Santos nos dizia frequentemente quando com ele
trabalhávamos: todas a crianças precisam de um colo que as aconchegue e as tranquilize.
Diríamos que, quando em criança não se teve esse colo precisamos dele quando já somos
adolescentes... às vezes até quando já somos adultos. E que existem mil maneiras de se dar/ser
um colo e se ser aconchegante, muitas delas compatíveis com o que é uma vivência de sala de
aula.
Recordámos também algo que a nossa prática nos tem mostrado: quem está
verdadeiramente mal, quem mais precisa de ajuda, é quem não é capaz de a agarrar facilmente
quando ela lhe é tentada dar. Ser capaz de aceitar ajuda é, apesar de tudo, um estado muito
mais saudável (e menos desesperado) do que já nem acreditar que a ajuda existe, que alguém
se dará a esse trabalho. Por isso, com jovens que já sofreram tanto, dentro e fora da escola, é
preciso dar, mas também é preciso resistir à negação de aceitar, aos avanços e retrocessos
inerentes a processos deste tipo, à frustração inerente à lentidão com que tudo vai acontecendo
em relação ao que desejamos... e à velocidade alucinante com que, às vezes, tudo parece
perdido.
Mas, quando ao fim de 10 anos, já depois do adeus, tudo permanece tão vivo e com
resultados tão concretos, parece-nos finalmente poder dizer que conseguimos mais do que
fomos capazes de imaginar. E talvez esta seja a resposta que procurámos durante tanto tempo.
O projecto Muitas Vozes: a história de uma aventura...
Este projecto surgiu, de forma natural, pela conjugação de diversas vontades que se
complementavam. Em primeiro lugar, de um grupo de professores disposto a investir tempo,
esforço e envolvimento pessoal, até do ponto de vista afectivo (não se sai imune de um
processo deste tipo!...) para tentar mudar as práticas em relação a um grupo de alunos em
risco de exclusão, particularmente rejeitado pela comunidade educativa em que estavam
inseridos e com diversos problemas que abrangiam domínios como a aprendizagem, a nível
académico, a socialização, a incapacidade para estabelecer um projecto de vida e a imagem
extremamente negativa que tinham dos adultos, em geral, e dos professores, em particular.
Tratava-se, de facto, de jovens muito maltratados e rejeitados, para os quais a Escola, no seu

sentido mais habitual e tradicional, não fazia qualquer sentido.
Porém, esta vontade não teria sido suficiente se não tivesse havido um segundo
elemento essencial: a capacidade de escutar e de questionar de uma aluna da licenciatura em
ensino da Matemática que, simultaneamente, dava aulas naquela escola (o que era frequente
acontecer antes do curso concluído, naquela época) e frequentava disciplinas do 4º ano da
faculdade. Foi ela que serviu de elo de ligação e, além disso, de elemento despoletador de
todo o processo, embora depois não fizesse parte da equipa que o implementou por ter ido
estagiar para outra escola.
À vontade dos professores juntou-se a de uma psicóloga interessada em apoiar
projectos de inovação curricular que pretendessem promover o sucesso académico de Todos,
ou seja, aquilo que hoje se designa por escola inclusiva (Ainscow, 1999; Bénard da Costa,
1996; César e Silva de Sousa, in press). O trabalho colaborativo que se estabeleceu entre os
professores e a psicóloga permitiu conhecer, desde o início, as capacidades dos alunos e as
suas características pessoais, o que possibilitou que se trabalhasse com cada um deles de um
modo que lhe estava bem adaptado.
Mas, como já afirmámos, sem o apoio dos órgãos de gestão da própria escola a
concretização do que nos propúnhamos fazer não teria sido possível. O seu apoio, mesmo
quando era mais discreto, foi constante e foi de um inegável valor, tanto mais que nem todos
os pares da comunidade educativa concordavam, à partida, com o que pretendíamos
implementar. Havia dúvidas, receios e, mesmo, oposições nítidas. E como os resultados, num
projecto deste tipo, não são rápidos nem imediatos, o apoio - e a confiança! - dos órgãos de
gestão tornam-se ainda mais necessários.
Por último, contámos com a vontade - que alguns de nós ainda desconheciam! - que
os alunos tinham de mudar a sua vida, académica... e não só! E da capacidade que os pais e os
encarregados de educação tinham de acreditar, inspirados pelas nossas próprias expectativas,
de que isso era possível. O apoio dos pais e encarregados de educação, que muitos duvidavam
que fosse sequer imaginável, tomou formas que nos surpreenderam muitas vezes. Implicou
um trabalho árduo e consciente de reconstrução da sua auto-estima, enquanto educadores, pois
estavam tão habituados a só ouvir queixas e reparos que tivemos de os fazer acreditar que não
pretendíamos seguir o mesmo caminho que tinham vivenciado em anos anteriores. Mas,
curiosamente, a esperança ainda existia: na primeira reunião, muitos estavam lá. Mesmo sem
saberem exactamente que alternativa queríamos propor.
O nome do projecto surgiu dos princípios epistemológicos que subscrevemos: a vida
constrói-se por um conjunto de muitas vozes e uma comunidade educativa também só o é
verdadeiramente quando dá voz aos vários elementos que a constituem. Assim, parecia-nos
essencial que o nome do projecto fosse simples, curto, mas reflectisse um aspecto
fundamental: o projecto era de Todos, o seu sucesso também dependia de Todos e, por isso
mesmo, seria um percurso em que se ouviriam Muitas Vozes. Como diria Wertsch (1991),
anos mais tarde, para construirmos uma intersubjectividade que facilite a apropriação de
conhecimentos é necessário conseguirmos dar voz aos ecos. Ou, como afirma Stoer (2001),
nos dias que vivemos a diferença manifesta-se de duas maneiras: pela rebelião, o que nos faz
confrontar com o modo como gerimos a nossa vivência da diferença; e pelo silenciamento,
que leva a que existam culturas silenciadas ou silenciosas. Precisamente porque existem
aqueles que são silenciados, este autor defende a necessidade de uma Sociologia de
Ausências, que nos permita perceber os discursos que se tornam impronunciáveis.
Quando concebemos este projecto não conhecíamos a noção de intersubjectividade,
nem a de Sociologia de Ausências. Mas a procura de um nome como Muitas Vozes era
espelho de uma vontade de co-construção de discursos, de procura de espaços que
permitissem falar os que habitualmente se calam ou são silenciados. Assim, muito do que
fomos lendo anos depois permitiu-nos elaborar um quadro de referência teórico que

possibilita compreender, de forma mais aprofundada, fenómenos com que lidámos.
Opções metodológicas: como se concretiza um sonho... e como se avalia já depois do
adeus
O projecto de currículo em alternativa a que nos reportamos insere-se numa
metodologia de investigação-acção, em que os professores são simultaneamente
investigadores. O carácter de intervenção é nítido e o problema em estudo ressalta das
vivências profissionais e pessoais dos diversos professores. Por outro lado, se as propostas
partiram de um grupo de professores que trabalhavam colaborativamente com uma psicóloga,
a sua concretização apelou à adesão de todos os actores da comunidade educativa, como já foi
explicado.
Num processo investigativo deste tipo, a avaliação do trabalho realizado afigura-se-nos
essencial (César, Mendes e Carmo, 2001). Uma vez que se trata de uma abordagem onde a
subjectividade está presente, quer pelo envolvimento directo dos diversos investigadores quer
pelo carácter interpretativo que a caracteriza, mais premente se torna encontrar formas de
escutar, em diversos momentos, os vários actores da comunidade educativa que estiveram
envolvidos no projecto. É neste contexto que surge a ideia de realizar um follow up, bastante
distanciado no tempo da conclusão do projecto, para que se possam ler os diversos traços que
o mesmo deixou nos seus protagonistas.
Participantes do estudo
A primeira decisão consistiu em constituir uma turma de 7º ano de escolaridade, com 28
alunos, que incluía todos os alunos considerados mais problemáticos naquela escola, com uma
vasto passado de insucesso escolar, em riscos de exclusão, com diversos comportamentos
disruptivos, muita labilidade emocional e dificuldade em estabelecer um projecto de vida.
Porém, a constituição desta turma pressupunha que existia um conjunto de professores
efectivos (como então eram designados) que estavam interessados em leccioná-la durante
todo o 3º ciclo, que o trabalho a começar no ano lectivo seguinte seria preparado pela equipa
já descrita desde Maio do ano lectivo anterior, que as actividades lectivas, durante o início do
ano, seriam concebidas de forma diferente, apostando num contrato didáctico inovador
(Schubauer-Leoni, 1986; Schubauer-Leoni e Perret-Clermont, 1997), nomeadamente no que
se referia à forma de gerir o espaço da sala de aula (Schubauer-Leoni e Grossen, 1993), que
quer os professores quer os alunos iriam trabalhar de forma colaborativa, reflectindo sobre as
práticas, que era essencial tentar envolver os pais e encarregados de educação em todo este
processo e que a equipa tinha de aprender a sobreviver às diversas adversidades implícitas
num processo deste tipo sem se sentir demasiado ameaçada.
Este último aspecto, veio a revelar-se um dos mais difíceis, pelo menos no início, o
que também é corroborado por outros estudos (Oliveira e César, 2001, in press). Os
professores não estão habituados a discutir sentimentos, nem a saber proteger-se de agressões
verbais, por vezes violentas, sem recorrerem a soluções extremas, como a de convidar o aluno
a sair da sala de aula. No início, muitos não sabiam detectar os sinais de instabilidade, de
modo a evitar que esta aumentasse até graus que já não conseguiam controlar. E, se
pensarmos que os professores tinham, numa mesma turma, 28 alunos altamente instáveis,
percebemos a dificuldade do que lhes estávamos a pedir. No entanto, algumas medidas
permitiram que estas situações fossem cada vez mais pontuais e controláveis. Uma das que
surtiu mais efeitos foi cada professor desempenhar um papel de tutor junto de dois alunos, que
foram escolhidos na primeira semana de aulas, de acordo com as afinidades que já se tinham
gerado e com as informações que então já tínhamos recolhido. Esta decisão permitiu criar
laços de proximidade que, de outro modo, seriam muito mais difíceis de estabelecer e fez com

que, para os alunos, fosse mais claro o esforço que estava a ser feito para os inserir na
comunidade educativa.
Esta turma foi acompanhada durante três anos lectivos consecutivos, do 7º ao 9º ano
de escolaridade (1988/89 a 1990/91). Todos os professores que a leccionaram fizeram-no por
vontade própria, embora tivessem convicções pessoais diversas. No entanto, todos estavam
dispostos a trabalhar colaborativamente, o que permitia tomar decisões que eram acatadas por
todos, dando coerência ao contrato didáctico que se estabelecia e que nos parece ser um
aspecto essencial num processo de inovação curricular (César, 2000a).
Na medida em que não existia nenhuma legislação que previsse uma alternativa
curricular deste tipo, os apoios oficiais foram inexistentes, no primeiro ano, e muito
reduzidos, nos dois anos seguintes. Apesar disso, a comunidade educativa avaliou
positivamente o trabalho que foi realizado no primeiro ano, pelo que tivemos uma surpresa
inesperada, que constituiu outro grande desafio: juntar ao projecto, a partir do 8º ano, uma
nova turma, desta vez com 26 alunos, por se considerar que só com um trabalho semelhante
ao que estávamos a desenvolver se poderia esperar que estes alunos concluíssem o 9º ano de
escolaridade. Assim, um projecto que começou apenas com uma turma, terminou com duas
turmas, o que permitiu a existência de duas opções no 9º ano.
Para o follow up, cujos dados agora apresentamos, pretendíamos contactar todos os
alunos que tinham integrado estas duas turmas. No entanto, houve quatro alunos de que não
conseguimos descobrir as coordenadas, pelo que dos 54 alunos iniciais tivemos acesso a 50.
Os alunos com quem não conseguimos contactar abandonaram a escola antes de terem
concluído o 9º ano, dois deles durante o 7º ano de escolaridade e, na segunda turma, dois
fizeram-no no 8º ano. Assim, os abandonos que se verificaram foram sempre no primeiro ano
em que as turmas integravam o projecto, ao que não é alheio o desafio que é posto a estes
alunos quando pertencem ao projecto pela primeira vez.
Para garantir o anonimato, todos os nomes utilizados são fictícios.
Instrumentos de recolha de dados
Apenas vamos considerar os instrumentos referentes ao follow up, que consistiram
em narrativas, entrevistas semi-estruturadas e conversas informais. Recorremos a narrativas
porque pretendíamos que um dos instrumentos utilizados fosse inspirado em técnicas
projectivas, que permitem uma maior liberdade na expressão de sentimentos profundos,
alguns deles de índole conflitual. Como sabíamos que estávamos a lidar com participantes
com um passado de grande labilidade emocional, pareceu-nos importante recorrer a uma
técnica deste tipo. Aliás, foram também as características dos participantes que não
permitiram prever o recurso a instrumentos de recolha de dados que não incluíssem as
conversas informais. Muitos anos (10 anos é muito tempo!) tinham transcorrido sem que nos
tivéssemos encontrado. Mas tínhamos vivido três anos muito perto, partilhando vitórias e
fracassos, alegrias e tristezas. Como tal, conceber encontros que não previssem conversas
informais seria dar à recolha de dados um tom completamente artificial, que não encaixava na
relação que tínhamos estabelecido previamente. Para completarmos a informação que
pretendíamos recolher, nomeadamente no que se refere à Matemática, utilizámos entrevistas
semi-estruturadas, que possibilitavam que tivéssemos um conjunto de questões comuns, mas
que pudéssemos explorar os temas que se revelassem mais ricos em cada entrevista.
Procedimento
Descobrir 50 adultos passados 10 anos dos últimos contactos é uma tarefa árdua.
Mas a curiosidade que sentíamos sobre o percurso de cada um deles fez-nos persistir na
tarefa... que se veio a revelar muito mais fácil do que imagináramos. O carácter pouco estável
das famílias de origem fez-nos temer que os contactos que tínhamos já não fossem úteis. Mas

enganámo-nos. Não só alguns ainda moravam nos endereços dos pais e encarregados de
educação que possuíamos, muitos destes jovens adultos mantinham contactos de outros exalunos da turma. Assim, descobrimos, numa agradável surpresa, que as teias de relações se
permaneciam activas, algumas delas incluindo os novos companheiros/as e os filhos/as.
Afinal, os contextos relacionais são bastante mais poderosos do que tínhamos conseguido
imaginar e as localizações foram-se fazendo sem grande dificuldade. De tal forma que,
excepto nos primeiros contactos, quando eu aparecia já estavam à minha espera e, alguns, até
me contactaram para perguntar quando os ia ver a eles.
As distâncias e as conjugações dos horários tornaram o follow up mais longo do que
desejávamos. Mas, ao fim do 1º período do ano lectivo tínhamos todos os dados de que
necessitávamos, além de sentirmos uma enorme satisfação. O caso não era para menos: aos
poucos a quem disse o meu projecto de trabalho oscilaram entre dizerem abertamente que eu
era louca, ou olharem para mim com um ar de censura mal disfarçada, ou de preocupação pela
frustração em que me iria encontrar ao fim de pouco tempo. E agora, ao escrever este texto,
lembro que esta era exactamente a mesma reacção que víamos quando, antes de começarmos
o projecto, dizíamos o que pensávamos fazer. Afinal... parece que aprendemos realmente a
sobreviver às adversidades... nós... e eles...
E depois do adeus? Reflexões a propósito de um follow up de duas turmas de um
currículo em alternativa
A descoberta da vida, 10 anos depois...
O primeiro dado saliente é a satisfação que todos - eu, eles - sentimos por nos
reencontrarmos e que está bem patente na frase de reencontro do Raul, o primeiro com quem
contactámos e que, como tal, não esperava ver-nos aparecer:
"Eh pá! Olha a Mobby Dick! Não posso acreditar! Ainda se lembra de nós?"
Convém esclarecer que, na turma do 7º ano de escolaridade, todos (alunos e
professores) tínhamos alcunhas. No primeiro dia em que fui à turma tinha acabado de ter um
monumental ataque de asma, com direito a imensa cortisona. Daí a alcunha de Mobby Dick.
Mas, o mais espantoso, foi o tom afectuoso em que a exclamação surgiu pois o Raul, que era
do tipo "durão", ficou de lágrima ao canto do olho quando me viu aparecer com um sorriso e a
perguntar por ele. Aliás, a surpresa e o encanto com que proferiu o "Ainda se lembra de nós?"
foi significativo. Eles estavam habituados à indiferença, ao desprezo, ao esquecimento. Não a
serem recordados, nem desejados. Ver-me aparecer fê-lo ficar feliz, como me disse depois,
pois pensava muitas vezes por que motivo eu nunca mais tinha dito nada. E lá estivemos os
dois a contar um ao outro o que tinha sido a nossa vida e quantas vezes pensávamos no que
tínhamos vivido em conjunto. Bem dizia o João dos Santos que só conseguimos pensar no
que já conseguimos sentir!... ou, dito de outro modo, que a vida mental se constrói a partir dos
afectos. Nestes meninos, transformados em homens, para quem os afectos numa determinada
fase da vida tinham sido tão escassos, a primeira necessidade, quando se dava um reencontro
inesperado, não era falar de coisas materiais e concretas. Nem de temas intelectuais ou
académicos. Era certificar-se de que os afectos continuavam lá, inalteráveis apesar da
distância e do tempo. Como se constituíssem uma reserva pessoal, a que podiam recorrer em
momentos de crise, como verbalizou o Zé:
"Lá pensar nos stores, na Mobby Dick, eu penso. Sério. Penso bué da vezes.
Até ainda fui à escola, ver alguns, já quando estava a trabalhar (...)
A gente vai mudando de sítio, vai tendo mais coisas e dá o fora. Mas é só

não ir, não é dentro da minha cabeça. Ainda hoje, um tipo gritou comigo armado
em parvo e lembrei-me logo de si e não lhe fui aos cornos nem nada. Gosto mais
assim. Evita confusões, dá para ter a garina e filhos, um emprego, grana, casa...
tudo... nunca pensei... E até sou um pai na maior. Havia de gostar de ver... brinco
com os putos e tudo!"
Mais uma vez, a constante: pensavam muitas vezes em nós, em tudo o que tinham
vivido naqueles três anos. Mas, acima de tudo, o carácter estruturante daquela vivência, que
permitiu interiorizar outras formas de reagir às adversidades, às provocações, aos desafios que
a vida nos traz. Como ele diz, foi mudando de sítio, mas conseguiu a estabilidade suficiente
para ter uma família, um emprego, dinheiro, casa, ou seja, aquilo que ele próprio nunca
pensou que seria capaz de ter. Convém realçar que muitos destes jovens já tinham estado
presos, tinham problemas de alcoolismo, de droga, roubavam, ou seja, tinham um passado de
comportamentos disruptivos e de nítidas dificuldades de adopção das normas sociais vigentes.
A maioria das famílias de origem eram famílias pouco estruturadas, também elas com nítidas
dificuldades de inserção social, ou seja, verificava-se aquilo que Strecht (1999) designa por
perturbações transgeracionais, como se os filhos fossem compelidos a repetir os
comportamentos desadaptados que viviam nas suas famílias.
Por este fenómeno ser tão frequente neste tipo de famílias, o papel desempenhado
pela escola é de enorme importância, como se torna claro quando analisamos os dados deste
follow up. Para muitos destes jovens, a escola é o ambiente mais securizante e mais
estruturante com que contactam. Não só ao nível da socialização e da cognição, mas também
ao nível dos afectos. O papel que cada adulto, mas em especial o professor que fazia de tutor e
a psicóloga, teve na vida destes jovens aparece realçado em todas as narrativas, nas entrevistas
e, ainda de forma mais forte e nítida, nas conversas informais, onde chegamos a ouvir "É tão
bom não se ter esquecido de mim!", como se isso fosse o que era desejado, o que precisava de
acontecer.
Outro aspecto que aparece neste excerto, como em muitos outros, é o facto de
estarem orgulhosos de serem pais que se preocupam com os filhos, que brincam com eles, que
os ajudam nos estudos. Aliás, muitos salientam que os filhos têm mais sorte que eles, que
nunca tiveram uma casa, brinquedos, quem se ocupasse deles. Mas não deixa de ser uma
marca de socialização conseguida - mas também de ternura, pelo tom com que o dizem - que
eles me digam, espontaneamente, que brincam com os filhos, que se ocupam deles com
carinho, que aprenderam a não bater quando eles fazem um disparate, pelo menos a não bater
com violência, uma violência de que muitos conhecem o sabor amargo na pele.
A linguagem, essa continua a ter muitas expressões de calão, o que é frequente no
meio em que eles vivem. Mas uma nova prova de socialização mais alargada existia: iam
olhando para mim, quando diziam algo mais forte, para verem como eu reagia; alguns,
disseram mesmo que era bom poderem falar comigo como com os amigos, mas que com o
patrão não falavam assim, que "era tudo mais direitinho". O que significa que os princípios de
inclusividade que tentámos implementar fizeram o seu efeito: havia a noção da existência da
diversidade, o respeito pela sua própria cultura, mas o reconhecimento de que outras
situações, outros contextos, requeriam outros tipos de comportamento e de linguagem.
Neste aspecto, talvez o dado mais eloquente seja este: nenhum destes jovens adultos
(agora têm cerca de 30 anos) voltou a ser preso ou a ter problemas graves com a justiça.
Nenhum voltou a ter problemas de alcoolismo ou de droga graves, semelhantes aos que
tinham quando começaram a fazer parte do projecto. Só dois não têm um emprego estável,
mas um deles é por opção própria, pois decidiu trabalhar por conta própria no restauro de
casas... e tem tido bastante sucesso. Para além disso, muitos constituíram famílias e nenhum
tem filhos que não tenha reconhecido ou que não vejam frequentemente. O que significa que

os resultados, passados 10 anos, são francamente animadores.
Eles próprios reconhecem que eram pessoas muito conflituosas, desconfiadas,
difíceis, que tinham uma imagem muito negativa dos adultos. Alguns, como o Paulo, vão
mesmo mais longe dizendo que, para ele, polícias e professores era tudo igual, pois só
serviam para bater, ralhar, punir. Para este aluno foi nítido, a partir de um dado momento, que
não conseguia continuar a detestar-nos. A nossa calma, a paciência, a persistência, o afecto,
acabaram por tornar-lhe insuportável a provocação com que nos brindava no início do ano.
Mas, tal como muitos outros, confessa que não sabe como nós aguentámos, como tivemos
tanta paciência, como conseguimos acreditar tanto neles... mais do que eles próprios
acreditavam, provavelmente. Mas, se nós éramos quem vinha de um mundo estável, onde se
comia, dormia, falava com calma, vivia em paz, não seríamos nós que tínhamos de tentar?
Seria legítimo pedir-lhes - quantas vezes não é exigir-lhes? - que mudassem sozinhos ou só
porque nós tínhamos tido um ou dois dias de boa vontade?
Quando leio estes testemunhos, recordo como tudo foi longo. A desconfiança deles e
a nossa resistência a entrar em desespero. Recordo-me do ar frustrado de uma professora
quando escreveu "Hoje eles não fizeram nada na aula" e eu lhe respondi, muito animada "mas,
então estavam lá todos!". E ela disse "Sim, mas não fizeram nada!" e só pelo meu sorriso
percebeu que isso já era terem feito muita coisa: no início do ano, aqueles meninos grandes
nunca iam às aulas das 8.30 da manhã... preferiam ficar a dormir, ou não tinham quem os
acordasse, ou tinham adormecido, finalmente, duas horas antes e estavam no melhor do sono.
Enfim... as histórias eram tantas e tão variadas que era preciso muito sentido de observação,
uma memória prodigiosa e muita capacidade de persuasão para os levarmos a ir às aulas sem
sermos, em alguns casos, profundamente insensíveis e violentos.
Por isso, quando oiço estes testemunhos, obrigo-me a não me esquecer de como foi o
percurso que permitiu chegar aqui. De como estávamos esgotados, embora satisfeitos, quando
chegámos ao final do 9º ano. De como, muitos de nós, decidimos que queríamos voltar a
participar em vivências deste tipo, mas que primeiro precisávamos de descansar. Mas,
também, de como estas duas turmas me ensinaram que não há casos impossíveis, há é casos
que exigem uma disponibilidade - e, às vezes uma sabedoria - que não podemos ou não
sabemos dar naquele momento.
Trabalhar colaborativamente revelou-se um aspecto essencial. Quando uns
desanimavam, havia outros que arranjavam coragem para continuar. A primeira grande crise,
por parte dos professores, veio depois das primeiras férias de Natal. Eu bem lhes fui dizendo
que aquela época era muito complicada para quem tinha famílias inexistentes ou muito
desestruturadas. E eles acreditaram e perceberam. Mas não foram capazes de prever até que
ponto umas férias podem fazer regredir e quanto tempo pode durar um retrocesso. O mês de
Janeiro parecia nunca mais acabar... e para muitos era o retomar de conflitos que já pensavam
resolvidos, o que os fazia desacreditar que eles alguma vez mudassem realmente. Contudo, no
segundo ano, quando já só uma turma integrava o projecto pela primeira vez, a memória
colectiva funcionou: desde Novembro que eles se preparavam para a ressaca das férias de
Natal e, o facto de termos uma turma nova e outra em continuidade pedagógica, permitiu ver a
diferença dos efeitos das férias... e acreditar que, afinal, o investimento dava frutos: na turma
de continuidade pedagógica, a agitação foi muito mais pequena que na outra e estava debelada
passada uma semana.
O Paulo ilustra, no seu discurso muitos destes aspectos:
"A vida já deu muitas voltas, mas nada mal (...) Lembra-se do que eu dizia? Era
um puto tramado! Sempre a rezingar, desconfiava de tudo... de todos... detestava
os professores e os chuis [Ri-se e olha para mim, a ver como eu reajo] Para mim
aquilo era tudo igual. Nenhuns prestavam. (...)

Quando vocês apareceram aquilo era uma cena! Falavam connosco, tinham
bué da calma, mas era difícil... queriam que a gente atinasse, que estudasse... (...)
mas lá levaram a vossa avante... a gente não conseguia desatinar mais com vocês
(...)
Sabe, tenho um puto e é tudo tão diferente. Ele sempre teve uma casa, pais
com grana, não passou fome, não viveu a dormir sem saber onde, não se meteu em
confusões... [Olha para mim a ver se ainda pode falar] Sabe como era, né? Ora
choldra, ora outras coisas piores (...) Só deixei essa vida porque vocês me
agarraram. Se não, acho que já andava pr’aí aos caídos.
Neste caso, a vida deu muitas voltas, mas houve hipóteses que ele soube aproveitar e
que lhe permitiram ter uma vida mais calma, mais estável, em que ele se sente bem, pois está
orgulhoso do que consegue ter e dar à sua família. Mais uma vez, é muito forte a diferença
que ele realça entre o que foi a sua vida e o que é a do filho e, assumindo-se como muito
complicado quando andava na escola - de facto, tinha uma enorme capacidade de liderança,
uma criatividade brilhante para tudo quanto era disparate, misturada com um charme que
tornava mais difícil conseguirmos reagir de forma apropriada a cada situação - reconhece que
aqueles anos foram decisivos para que se transformasse na pessoa que hoje é.
Numa altura em que as recomendações curriculares falam tão frequentemente de
preparação para o exercício de uma cidadania plena, perguntamo-nos muitas vezes quantos
Paulos não integram nunca um projecto deste ou de outro tipo (César, 2000b, 2000c), quantos
não encontram na escola mais um local de exclusão, em vez de uma oportunidade para
desenvolveram competências, para aprenderam a construir um projecto de vida viável. Como
dizia Santos (1991a), "A educação e o ensino devem preparar para a vida e não para o
exame." (p. 41). E se os resultados são deste tipo, se passados 10 anos ainda há repercussões
tão palpáveis, para quando uma escola onde se concretizem, não como alternativa, mas como
uma vivência quotidiana os princípios da inclusividade? Para quando a adopção de práticas
que valorizem a diversidade, que ajudem cada um a descobrir o que tem de melhor?
O que resta da Matemática...
De que as vivências daqueles três anos tinham tido um impacto profundo nos
percursos de vida destes jovens adultos não nos restavam quaisquer dúvidas quer pelas
conversas informais, que surgiam de uma forma tão espontânea e viva que, em muitos casos,
passamos um dia inteiro com eles ou marcámos novos encontros, pois já não havia tempo
para escreverem a narrativa ou para realizarmos a entrevista. Porém, o nosso próprio percurso
profissional levava-nos a ter uma curiosidade adicional: querer saber como encaravam a
Matemática na sua vida actual e, no caso de já terem filhos a estudar, como encaravam o seu
sucesso, ou insucesso, nesta disciplina.
Ao contrário do que sucedeu quanto aos temas que se prendiam com a vida actual,
com os filhos, com as diferenças entre a vida que eles tinham tido e a que os filhos têm, ao
papel que o projecto tinha tido no seu percurso de vida ou ao que sentiam por nós, a
Matemática só surgiu porque foram feitas perguntas directas sobre este tema. Quando falaram
livremente, como acontecia nas conversas informais, ou quando escreviam as narrativas,
aparecia o tema de não terem problemas de dinheiro, de poderem ter uma vida materialmente
confortável, mas nenhuma referência directa à Matemática.
Por isso, não é de estranhar a resposta do João:

"A Matemática?!... O que eu penso da mat... Sei lá! Nunca penso... há
bué de coisas p'ra pensar... na matem... Que raio de pergunta!"
Esta resposta também revela um outro aspecto: ele estava tão feliz por nos ter ali, por
poder falar do que realmente era importante para ele - e, aí, havia um tema essencial: a sua
vida, o que ele tinha conseguido realizar e, mais importante, o que já ousava sonhar - que a
pergunta não só lhe pareceu disparatada e sem interesse, fê-lo temer que não íamos poder
continuar a falar do que lhe interessava. Nestes casos, que correspondem a 5 entrevistas,
optámos por não pôr as outras questões que se relacionavam com a Matemática e por os
deixar continuar a abordar os temas que eram do seu agrado. Pareceu-nos que esta conversa
era algo que desejavam (há muito?) e não quisemos que os objectivos de uma investigação se
sobrepusessem à nossa preocupação com o seu bem estar. Por isso, nos casos em que nos
pareceu que a nossa disponibilidade para escutar era essencial, foi isso que fizemos.
Outros deram-nos respostas mais curiosas, como a do Raul:
"Pensar, não penso. Mas uso... quer dizer... não ando p'raí a fazer
equações... não sou tarado a esse ponto... mas compro coisas, pedi ao banco p'ra a
casa... tento ganhar mais algum, ensino os putos a saberem dar valor... os gajos
têm mais sorte qu’eu tive... (...)
Sei lá, até gosto. Não é nada que me dê p'ra vomitar!"
Neste caso, apesar de ele também afirmar que nunca pensa na Matemática considerando mesmo que quem, como adulto, continua a fazer equações é tarado - é capaz de
fazer algumas ligações entre a Matemática e a vida real e acaba por afirmar que até é algo de
que gosta. É curioso salientar que, para muitos deles, a Matemática é uma ferramenta que lhes
serve para não serem enganados na vida quotidiana, como quando pedem um empréstimo para
uma casa ou quando tentam fazer contratos de trabalho que sejam mais vantajosos. Mas,
também é a Matemática que os leva a ensinarem os filhos a darem valor ao que têm, o que
volta a realçar o seu carácter utilitário, encarando-a como uma parte da literacia que cada
cidadão necessita de apropriar para poder sobreviver numa sociedade com a complexidade
que a nossa envolve.
Este aspecto é retomado pelo Zé, que afirma, com orgulho, que só ele conseguia
compreender todas as implicações de pedir um empréstimo, sendo mesmo capaz de as
explicar aos amigos:
"Fui eu que expliquei ao pessoal [amigos] a cena dos empréstimos e as tretas
qu'eles fazem com a grana que na dizem que pedem e a maralha tem de pagar (...)
A Matemática fez-me ficar bué da esperto (...) mais vivaço... menos
pacanho (...) Era chato, mas ficou porreiro e fez bem, p'ra depois me safar
melhor"
Assim, foca um aspecto que é frequente ouvirmos: "A Matemática fez-me ficar bué da
esperto...", ou seja, que há competências que os alunos desenvolvem porque estudam
Matemática e que, mais tarde, lhes vêm a ser úteis na sua vida quotidiana. O carácter utilitário
da Matemática aparece frequentemente referenciado quando se estudam as representações
sociais da Matemática (César et al., 1999; Piscarreta e César, 2001), quer por alunos que

apreciam esta disciplina quer pelos que a detestam. Neste caso, o que é de particular relevo é
que esta representação social foi construída com base numa vivência pessoal e não apenas por
influência dos media ou de outros significativos, que é o que mais frequentemente temos
encontrado. Assim, constitui um caso mais interessante, pois é uma nítida ilustração de um
caso em que a literacia se manifesta.
Algo semelhante acontece com o Paulo, além de muitos outros dos entrevistados, o
que denota uma das preocupações deste projecto, que parece ter deixado a sua marca: a de
ligar os conteúdos à vida real, quer porque se desenvolviam trabalhos de projecto quer por se
recorrer, sempre que possível, a exemplos do quotidiano. Mais uma vez, é notório como ele se
sente orgulhoso por saber resolver tarefas do quotidiano - como preencher os papéis dos
impostos - que outros são incapazes de resolver sozinhos.
"Sei escrever os papéis dos impostos - há bué da malta que se vê à rasca - e
arranjei números p'ra ganhar grana que não são lérpias. Compro casas todas rotas,
trabalho-as e vendo por uma grana bem boa. É melhor que bater todo os dia os
costazios p'rós outros ganharem (...) e é seguro. Faço tudo legal. Não quero mais
tiros no escuro, desde que acentei a cabeça. (...)
Mas onde aprendi foi naquele emprego do 9º ano. O tipo era bacana, eu gostei
dele... e percebi que tinha ali um futuro.
Neste caso, o aspecto que nos parece mais relevante é o facto de ele associar a
Matemática à sua capacidade de ganhar dinheiro através da compra de casas que reconstroi e
volta a vender, com lucros muito razoáveis. Ainda mais interessante é verificar que, para este
aluno, a sua experiência de trabalho, durante o 9º ano de escolaridade, teve um papel
fundamental na sua nova vida: foi aí que ele viu que alguém, para além dos professores,
acreditava nele e que compreendeu que podia ter oportunidades de uma vida diferente: menos
problemática, mais segura, que lhe permitisse explorar as suas competências e ter sucesso.
Este é o único caso de um jovem que trabalha por conta própria e não deixa de ser curioso que
isso aconteça com um dos que tinha mais capacidade de liderança e um desenvolvimento
cognitivo mais avançado, desde que integrou o projecto.
No entanto, o dado que mais impressionante é que nenhum dos que têm filhos acha
natural que eles tenham negativa a Matemática, ao contrário do que é habitual acontecer
noutros estudos (César et al., 2000). Além disso, parece-nos igualmente de salientar o facto de
muitos deles, que durante tantos anos rejeitaram e foram rejeitados pela Escola, estudarem
com os filhos.
As explicações que deram para este facto são variadas. Trata-se de um tipo de
informação que surgiu sobretudo nas conversas informais, o que nos leva a encará-lo como
tendo maior fidedignidade. Quase todos realçaram como é importante os pais valorizarem o
que se faz na escola e ajudarem os filhos. Alguns disseram que aprenderam durante aqueles
três anos que é melhor estudar com quem gosta das matérias; outros que é preciso que os
adultos ajudem os mais novos; um menor número, que cada vez é mais preciso ter estudos
para se conseguir um emprego. Porém, quase arriscaríamos afirmar que o que mais nos
encantou foi o que estava implícito, o que não disseram por palavras mas estava subjacente ao
seu discurso: que estão suficientemente em paz com eles próprios para serem capazes de
dedicar tempo aos filhos. E se aqueles três anos lhes permitiram construir alguma dessa paz,
então contribuíram para muito mais do que nós fomos capazes de esperar quando tudo
começou!...
No final do adeus...

Não nos esquecemos que paralelamente aos casos de sucesso, há quatro alunos que
não conseguimos que se mantivessem no projecto e dos quais não temos qualquer informação.
O seu abandono precoce não permitiu construir laços que nos façam saber como os
conseguimos encontrar. E temos pensado, muitas vezes, o que poderia ter sido feito nestes
casos. Provavelmente, são aqueles para quem o projecto começou tarde demais: quando já
estavam envolvidos em vidas paralelas que não conseguimos desacelerar e que os levaram
para outros mundos, onde não temos acesso. Por isso, estes casos lembram-nos que, apesar de
todos os sucessos resultantes dos currículos alternativos, o ideal era que estes não se
revelassem necessários. Que a Escola fosse um espaço/tempo de diálogo e construção de
saberes de Todos e para Todos, onde cada um fosse capaz de encontrar o seu lugar sem ter de
correr riscos como os que envolve estar em vias de abandonar a escolaridade precocemente.
No entanto, não podemos também deixar de pensar no que resultou e porque
resultou, ou seja, naquilo que se pode fazer pelos que chegam a estar em risco de exclusão.
Não temos dúvidas de que é preciso dar-lhes voz. Mas, para que eles a assumam é preciso
dar-lhes paz, confiança, tempo. Coisas bem simples mas que nem sempre temos para nós
próprios... e quando as temos nem sempre as sabemos partilhar. Como afirmava Santos
(1991b),
"Ser ou estar disponível é ter uma vida interior que se organize em termos
de deixar espaço para a sensibilidade e para a sabedoria dos outros. O encontro
não é só obra do acaso, é também obra da disponibilidade recíproca daqueles que
se encontram. O encontro depende da convicção do que de perene existe nos
nossos semelhantes." (p. 270)
Um dos aspectos que mais nos tem feito pensar é o que leva os professores a
trabalharem colaborativamente perante casos desesperados, como os que integram as turmas
de currículos alternativos, mas a não o fazerem, pelo menos de forma sistemática, nas
restantes turmas. Os horários são sobrecarregados e as turmas grandes. Mas será só isso? Ou
será perante o medo e o desconforto que nos tornamos (mais) disponíveis para trabalhar com
os outros? E se sim, isso pode ser alterado? Como? Quando?
Por outro lado, um livro que li recentemente fez-me compreender algumas das frases
que ouvi e li durante este follow up. O autor fala-nos de um gato que, por uma questão de
honra, cria uma gaivota desde que ela nasce até a ensinar a voar. No final, quando a gaivota
consegue realmente voar, existe este diálogo:
"O humano acariciou o lombo do gato.
- Bem gato, conseguimos - disse ele suspirando.
- Sim, à beira do vazio compreendeu o mais importante - miou Zorbas.
- Ah, sim? E o que é que ela compreendeu? - perguntou o humano.
- Que só voa quem se atreve a fazê-lo - miou o Zorbas"
(Sepúlveda, 2001, p. 121)

Para muitos destes alunos é possível que, também à beira do vazio, eles tenham
compreendido que só voa quem se atreve e já tivessem ganho a coragem suficiente para
arriscar. Mas julgamos que também só se atreve quem de alguma forma, alguma vez na vida,
teve um gato que se ocupasse de si. Geralmente, é nas famílias que existem os gatos. Tomam
a forma de pais e de mães, mas desempenham um mesmo papel. Para alguns, é preciso
procurar noutro lado e, nos casos mais dramáticos, desistem antes de terem encontrado. É
nestes que a Escola pode jogar um papel determinante. Se também houver quem arrisque

voar.
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Contextos escolares que favorecem o pensamento matemático
avançado
António Domingos
Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL

Introdução
Para alunos e professores o desenvolvimento da compreensão é um processo
crescente e contínuo que deve atravessar tudo o que acontece na aula de matemática.
Os resultados da investigação mostram que há uma evidência bastante acentuada que
suporta a importância de aprender com compreensão desde o início, por contraposição
a uma aprendizagem que assenta na aquisição de determinadas habilidades isoladas
para as quais só à posteriori é desenvolvida uma compreensão de como é que estas
funcionam formando um todo. Quando os alunos aprendem com compreensão eles
são capazes de aplicar esses conhecimento para aprender novos tópicos e para
resolver novos problemas. Este tipo de aprendizagem torna-se fundamental uma vez
que estamos a atravessar uma era em que as mudanças tecnológicas são tão rápidas
que não nos é possível antecipar as habilidades que os alunos precisam para se
tornarem cidadãos competentes. Precisamos sim de preparar os alunos para aprender
novas habilidades e conhecimentos e para adaptar o seu conhecimento à resolução de
novos problemas.
Assim, para além de destacar algumas das abordagens feitas por vários autores sobre
o tema da compreensão, pretende-se ainda abordar algumas das características que
devem estar presentes na aula de matemática por forma que esta possa proporcionar
uma aprendizagem com compreensão. Neste contexto será dada especial ênfase a
questões relacionada com o desenvolvimento curricular e com o modo de
funcionamento da própria aula.

Diferentes abordagens do termo compreensão
O termo compreensão tem sido abordado por vários autores com o objectivo de
explicar a construção do conhecimento. Skemp (1978) considera dois tipos de
compreensão: a compreensão instrumental e a compreensão relacional. A
compreensão instrumental diz respeito à aquisição de regras ou métodos e à
capacidade de as usar na resolução de problemas. O objectivo é procurar uma regra
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que permita dar uma resposta satisfatória para o problema. A compreensão relacional
baseia-se em princípios que têm uma aplicação mais geral. Ela permite não só
perceber o método que funciona e porquê, como ajuda a relacioná-lo com o problema
e possibilita a sua adaptação para a resolução de novos problemas.
Herscovics e Bergeron (1984) referem quatro modos de compreensão: intuitiva, de
procedimentos, abstracção matemática e formalização. A compreensão intuitiva
refere-se a um conhecimento matemático informal que pode ser caracterizado por se
basear em pré-conceitos (por exemplo superfície é um pré-conceito de área), na
percepção visual ou em acções não quantificadas (“adicionar a” e “juntar” são duas
acções associadas com a adição aritmética). A compreensão de procedimentos referese à aquisição de procedimentos matemáticos que os sujeitos podem relacionar com o
seu conhecimento intuitivo e usar de forma apropriada. A abstracção matemática pode
ter dois sentidos, a abstracção, no sentido usual, como a separação de uma
representação ou procedimento concretos (por exemplo o número 7 existe na mente
da criança mesmo sem requerer a presença de objectos ou a necessidade de contar) e a
abstracção, no sentido matemático, como a construção de invariantes (por exemplo a
conservação do número), a reversibilidade e composição de transformações e
operações matemáticas (por exemplo a subtracção vista como a operação inversa da
adição) ou a generalização. A formalização refere-se às interpretações usuais da
axiomática e demonstração matemática formal. Esta formalização pode ter ainda dois
significados adicionais, conter a noção matemática como uma definição formal e usar
o simbolismo matemático para noções em que a abstracção anterior ou compreensão
de procedimentos ocorreu até certo ponto.
Hiebert e Carpenter (1992) definem compreensão em termos da forma como a
informação é representada e estruturada. As ideias matemáticas, procedimentos ou
factos são compreendidos como fazendo parte de uma rede interna. Partindo do
princípio de que a compreensão em matemática pode ser pensada como a ligação
entre representações de conhecimento, o seu grau é determinado pelo número e força
dessas ligações. Assim, uma ideia matemática, procedimento ou facto é
completamente compreendido se ele está ligado a redes existentes com conexões
fortes ou muito numerosas.
Para Carpenter e Lehrer (1999) há cinco formas de actividade mental de onde pode
emergir a compreensão matemática: construção de relações, prolongamento e
aplicação do conhecimento matemático, reflexão sobre experiências, articulação do
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que sabemos e fazendo um conhecimento matemático próprio. Estas formas estão
todas fortemente interligadas podendo no entanto destacar-se algumas das suas
propriedades em separado para uma melhor clarificação.
A construção de relações é importante pois podemos considerar que as coisas têm
significado pela forma como estão relacionadas com outras coisas. As pessoas
constróem o significado de uma nova ideia ou processo relacionando-as com ideias ou
processos que já compreenderam anteriormente. O ensino deve preocupar-se com o
conhecimento informal dos alunos e relacionar a matemática que se pretende ensinar
com esse conhecimento.
Não devemos no entanto pensar no desenvolvimento da compreensão como um
simples acrescentar de novos conceitos e processos ao conhecimento existente.
Desenvolver a compreensão envolve a criação de estruturas de conhecimento ricas e
integradas, estruturas estas que dão origem a uma aprendizagem com compreensão.
Quando o conhecimento está altamente estruturado o novo conhecimento pode ser
relacionado e incorporado nas redes de conhecimento já existente. O conhecimento
estruturado é menos susceptível de ser esquecido e proporciona vários caminhos para
a sua recuperação, enquanto que peças de informação isoladas são mais difíceis de
lembrar. É neste sentido que Carpenter e Lehrer consideram que devemos prolongar e
aplicar o conhecimento matemático.
A reflexão envolve um exame consciente das nossas acções e pensamentos. Ser
reflexivo na sua aprendizagem significa que os alunos examinam conscientemente o
conhecimento que adquiriram e, em particular, a forma como relacionam o que já
sabiam com qualquer outro conhecimento que tenham adquirido. A aprendizagem
processa-se através da reorganização do que já sabemos e esta reorganização pode
provir da reflexão sobre o que sabemos e como o sabemos.
A capacidade de comunicar ou articular as nossas ideias é um objectivo importante da
educação e serve muitas vezes como medida da nossa compreensão. A articulação
envolve a comunicação do nosso conhecimento (verbal, escrita, pensamento, etc.) e
requer reflexão uma vez que aborda o levantamento de ideias cruciais de uma
actividade em que apenas a sua essência pode ser comunicada. Neste processo a
actividade começa a ser um objecto de pensamento. Isto é, para articular as nossas
ideias, devemos reflectir sobre elas por forma a identificar e descrever elementos
cruciais. A articulação requer reflexão e pode mesmo ser pensada como uma forma de
pública de reflexão.
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Compreender envolve a construção do conhecimento pelos indivíduos através das
suas próprias actividades desde que desenvolvam um investimento pessoal na
construção desse conhecimento. De uma forma mais geral os alunos devem ser os
autores da sua própria aprendizagem. Eles desenvolvem as suas próprias atitudes
sobre as diferentes formas e práticas matemáticas. Um dos grandes objectivos do
ensino é que os alunos desenvolvam uma predisposição para compreender e que se
esforcem para compreender porque a compreensão é importante para eles. Isto
significa que os alunos devem ser reflexivos sobre as actividades que desenvolvem
enquanto aprendem ou resolvem problemas.
De uma forma global podemos considerar a compreensão como um pilar fundamental
no processo de ensino aprendizagem e pode ser caracterizada como a emergência ou o
crescimento de uma actividade mental que contribui para o desenvolvimento da
inteligência em vez de ser considerada como um atributo estático que faz parte do
conhecimento individual.

Algumas características de aulas para aprender com compreensão
Apresentam-se de seguida algumas das características que devem estar presentes na
aula de matemática de modo a proporcionar aos alunos uma aprendizagem com
compreensão. Esta abordagem engloba duas componentes: uma relacionada com o
desenvolvimento curricular, na perspectiva de Tall, complementada com o papel das
definições que fazem parte integrante dos conteúdos da matemática avançada e outra
componente mais directamente relacionada com o modo de funcionamento da própria
aula.
Segundo Tall (1991) são quatro as principais dimensões a ter em conta quando se
pretende implementar um currículo que integre a aprendizagem dos conceitos
matemáticos avançados, a saber: a) estabelecer a sequência da aprendizagem
(sequencing the leraning experience), b) resolução de problemas, c) demonstração e
d) diferenças entre o pensamento matemático elementar e avançado.
Estabelecer a sequência da aprendizagem
Para Tall a transição de uma matemática não formal para a compreensão mais formal
dos processos matemáticos é bastante difícil para os alunos e precisa de criar nestes
um conhecimento mais profundo dos conceitos que se seguem. A lógica matemática
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pode falhar ao desenharmos um plano de ensino, pois por vezes os matemáticos
pegam numa ideia matemática complexa e “simplificam-na” dividindo-a em pequenas
componentes prontas a ensinar numa sequência lógica. Para os especialistas estas
componentes são vistas como parte de um todo, mas os alunos podem ver as peças
isoladas, tal como são apresentadas, como se se tratasse de um puzzle no qual não se
consegue ter uma ideia da imagem do seu todo. Isto pode levar a que o aluno ao
encontrar cada peça do puzzle forme um conceito imagem deste contexto particular
que pode estar em desacordo com a ideia formal. Neste contexto, além de não haver
uma imagem completa do puzzle, as próprias peças podem não mais encaixar uma vez
que apresentam desenhos diferentes.
O problema do desenvolvimento curricular é assim o de colocar os alunos em
contextos onde o crescimento cognitivo seja possível, conduzindo em último caso a
um pensamento matemático com significado onde o formalismo desempenha um
papel apropriado.
Tomando a título de exemplo o conceito de derivada, um método que tem provado
algum sucesso envolve os alunos numa apreciação visual e global do declive de um
gráfico gerado pelo computador ou calculadora como complemento das abordagens
algébrica e numérica.
O papel da visualização pode ser bastante poderoso para dar uma forma global ao
conceito matemático, para mostrar a sua força e fraqueza, propriedades e não
propriedades, por forma a transformá-lo numa necessidade lógica para formular a
teoria de forma clara. Devemos no entanto ter em mente que as ideias visuais sem
ligação aos processos sequenciais de cálculo e demonstração são compreensões com
falta de desempenho, assim como os processos lógicos sequenciais sem uma visão
global são limitativos do alcance da compreensão. Parece assim que deveremos ter
uma interacção forte destes diferentes modelos de pensamento.
Resolução de problemas
Para muitos universitários resolução de problemas significa aprender o conteúdo dos
textos dos manuais e utilizar estes conhecimentos na resolução de exercícios
relacionados com o que foi ensinado. Segundo Tall, para os investigadores
matemáticos a resolução de problemas é uma actividade criativa, que deve incluir a
formulação de conjecturas interessantes, uma sequência de testar actividades,
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modificando-as e redefinindo-as até que seja possível produzir uma prova formal de
um dado teorema.
Depois do trabalho de Pólya (onde as etapas da resolução de problemas são:
compreender o problema, imaginar um plano, executar o plano e olhar para trás),
vários outros autores abordaram a resolução de problemas. Com o objectivo de tornar
estas fases de resolução mais atractivas alguns autores deram-lhe uma formulação
mais atraente para os alunos novos como é o caso de Mason e outros (1982), onde as
fases da resolução de problemas são: entrada, ataque e análise. Na fase da entrada
espera-se a familiarização com o contexto procurando em último caso o que é
conhecido e o que se pretende. Depois ocorre uma mudança qualitativa com o ataque
ao problema usando as ideias que foram introduzidas. Isto pode ter sucesso mas
também pode levar a um impasse, um beco aparente onde o indivíduo deve rever o
que foi feito e voltar à fase de entrada para considerar um novo ataque. Uma vez
encontrada alguma espécie de solução deve fazer-se uma análise – verificar os
resultados para ter a certeza de que não há erros, rever o que foi feito para entender as
estratégias que podem ser úteis noutras situações e estar preparado para estender a
aplicabilidade do problema em níveis mais sofisticados e recomeçar o ciclo nesse
novo nível. Para Mason é possível ter alunos do superior que desenvolvam formas de
resolver problemas embora o processo necessite de mais tempo no início para que os
alunos atinjam o conhecimento que parecem aparentar quando estão em situações de
aula normal. Contudo, os alunos têm a ganhar neste tipo de abordagem pois podem
estimular o pensamento reflexivo e desenvolver ferramentas conceptuais que lhe
permitem conduzir com sucesso o processo de solução do problema.
Demonstração
Quando os alunos começam a estudar a matemática mais avançada têm grandes
dificuldades com o processo de demonstração até conseguirem familiarizar-se com
este tipo de raciocínio.
Para Tall (1991) um passo essencial na matemática avançada é ter em conta a
transição da explicação genérica para a demonstração formal. Por vezes a explicação
do conceito geral a partir de um exemplo típico é mais fácil de compreender que o
processo de reconstrução baseado no formalismo. Para Hanna (1991) o ponto de
partida para a compreensão é a ideia matemática simples baseada na experiência do
dia a dia. Para se poder progredir estas ideias simples devem ser desenvolvidas e
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explicitadas. Para isso é necessário algum grau de formalismo. Deve criar-se uma
linguagem: definir símbolos, regras específicas de manipulação e delinear o alcance
das operações matemáticas. Deve ensinar-se uma grande precisão, separando o
essencial do não essencial e alcançar uma grande generalidade.
Este tipo de abordagem tem no entanto alguns problemas. Uma vez distanciados do
contexto intuitivo original podem perder de vista a realidade e permanecer como um
manipulador de símbolos. Hanna considera assim que há quatro questões que
deveremos ter em conta ao ensinar matemática com o objectivo de desenvolver o
poder de raciocínio dos alunos.
A 1ª diz respeito ao formalismo que não deve ser visto como um lado da questão, mas
antes como uma ferramenta importante para a clarificação, validação e compreensão.
Quando se sente a necessidade da justificação e quando esta necessidade pode ser
encontrada com um grau de rigor apropriado, aprendizagem pode ser fortemente
realçada.
A 2ª tem a ver com a reflexão. Não é suficiente proporcionar experiências
matemáticas para haja crescimento. É preciso que os alunos reflictam sobre essas
experiências. Quanto mais os alunos virem a matemática como uma caixa negra que
produz respostas instantâneas, menos paciência têm para lidar com os muitos
caminhos erráticos que as suas mentes devem ter para tentar agarrar a essência da
matemática. O objectivo da pedagogia deve ser ajudar os alunos a manter o nível de
concentração necessário para seguir uma determinada linha de raciocínio.
A 3ª questão prende-se com a ideia de que a matemática é considerada como precisa,
quando de facto os alunos devem desenvolver alguma tolerância para a ambiguidade.
O formalismo pode ser um inimigo da compreensão. Por vezes uma explicação
percebe-se melhor se for dada pictorialmente, de forma vaga, por exemplos ou por
analogia. Algumas distinções devem por vezes ser deixadas confusas (por ex. os
vários papéis do sinal menos, o facto de usarmos f (x) para representar a função e o
valor da função no ponto x).
A última questão está relacionada com o facto de que a questão anterior pode gerar
alguma confusão e o aluno dever estar consciente da imprecisão em causa para
requerer a quantidade de rigor necessária para ajuizar sobre o raciocínio a seguir.
Alibert e Thomas (1991) valorizaram um processo de demonstração onde os alunos
foram colocados numa sequência de pensamento matemático que incluía conjecturas,

7

verificação através de argumentos convincentes ou refutação através de contra
exemplos. Foi assim introduzido o “debate científico” onde todos os alunos eram
convidados a pensar em possíveis teoremas sobre um determinado tópico e
posteriormente a tentar prová-lo ou não.
Este tipo de abordagem conduziu os a algumas conclusões sobre a importância das
demonstrações e a compreensão dos alunos sobre as mesmas, que são:
a) Há uma diferença importante e distinta entre o tipo de provas produzidas pelos
matemáticos ao investigar sobre novas áreas com o objectivo de convencer os
outros sobre a validade dos seus resultados e as demonstrações destes resultados
que serão mais tarde usadas para os transmitir aos alunos. As últimas
demonstrações precisam de incluir algum material extra que dê uma visão global
da demonstração e da sua estrutura, se ela é significativa para a média dos alunos
e não apenas uma sequência linear de raciocínio simbólico com controlo da
validade passo a passo;
b) Os contextos em que os alunos encontram as demonstrações pode influenciar
grandemente a sua percepção sobre o valor da mesma. Estabelecendo um
ambiente onde os alunos possam ver e experimentar o que é necessário para
convencerem outros, sobre a verdade ou falsidade das proposições, a
demonstração aparece como um instrumento de valor pessoal que eles podem ter
que usar no futuro.
Diferenças entre o pensamento matemático elementar e avançado
Os currículos da Matemática do ensino não superior, as Normas do NCTM e muitos
outros documentos defendem a resolução de problemas como forma de construir novo
conhecimento matemático. Raramente estas directivas aparecem nos currículos do
ensino superior. Os procedimentos da resolução de problemas vistos atrás (entrada,
ataque e análise) podem e são desenvolvidos por alunos mais novos nalgumas
investigações matemáticas. Assim muitos dos processos do pensamento matemático
avançado podem encontrar-se a um nível mais elementar. Mason (1982) descreve o
processo de verificação em Pensar Matematicamente em 3 níveis: convencer-se a si
próprio, convencer um amigo, convencer um inimigo. Convencer-mo–nos nós
próprios está relacionado com a ideia de que alguma afirmação deve ser verdadeira,
enquanto que convencer um amigo requer que os argumentos sejam organizados de
uma forma mais coerente. Convencer um inimigo significa que os argumentos devem
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ser analisados e refinados para que ultrapassem o teste da crítica. Isto é o mais
próximo que Pensar Matematicamente está da noção de prova. O que falta é a noção
de definição formal e a lógica das deduções formais para estas definições.
Para Tall a passagem do pensamento matemático elementar para o avançado envolve
uma transição importante: da descrição à definição, do convencer ao provar de uma
forma lógica baseada nestas definições. Esta transição requer uma reconstrução
cognitiva que se vê durante o início do percurso no ensino superior como uma luta
com as abstracções formais como se elas dominassem a aprendizagem nesta fase
inicial. É a transição da coerência da matemática elementar para a consequência da
matemática avançada, baseada em entidades abstractas que o indivíduo deve construir
através de deduções das definições formais.
O papel das definições
As definições podem causar problemas sérios na aprendizagem da matemática. Para
Vinner (1991) elas representam o conflito entre a estrutura da matemática, tal como é
concebida pelos matemáticos, e os processos cognitivos da aquisição do conceito.
Para Vinner muitos dos livros de texto e aulas de matemática tem por base os
seguintes pressupostos:
a) Os conceitos são principalmente adquiridos por meio das suas definições
b) Os alunos devem usar as definições para resolver problemas e provar teoremas
quando necessário do ponto de vista matemático
c) Definições devem ser mínimas, isto é, não devem conter partes que podem ser
inferidas de outras partes de definições
d) É desejável que as definições sejam elegantes, é o caso da definição de módulo de
x que fica mais elegante se se representar por |x|
e) Definições são arbitrárias. Definir corresponde a dar um nome e podem ser feitas
várias formulações.
Vários trabalhos de investigação, Vinner (1983), Vinner e Dreyfus (1989), mostram
que há um conflito cognitivo entre o conceito definição e o conceito imagem sendo
desejável que seja o conceito imagem o primeiro a ser construído e a partir deste
moldar então o conceito definição.
Dada a ênfase que é colocada na definição, nomeadamente em contextos de
pensamento avançado, Vinner considera que devemos ter em conta algumas regras
didácticas: a) evitar conflitos cognitivos com os alunos e b) iniciar os conflitos
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cognitivos quando for necessário motivar os alunos para um estado intelectual mais
elevado. (Isto deve ser feito apenas quando a possibilidade de alcançar um estado
intelectual mais elevado seja razoavelmente alta).
Segundo Vinner uma das metas do ensino deve ser a mudança dos hábitos de
pensamento do modo de vida de todos os dias para o modo técnico. Os conceitos
matemáticos devem ser adquiridos pelo 1º modo devendo a formação dos conceitos
começar com vários exemplos e contra exemplos pelo meio dos quais o conceito
imagem poderá ser formado. No caso de os alunos estarem a entrar no estudo de
conceitos mais avançados a definição deve ser introduzida como o último critério das
várias tarefas matemáticas. Estas definições devem ser discutidas e os alunos
treinados para as usar correctamente e apenas devem ser utilizadas se as tarefas não
puderem ser resolvidas correctamente referindo-se somente aos conceitos imagem.
Devem no entanto ser tidos em conta os conflitos entre o conceito imagem e a
definição formal.
Segundo Carpenter e Lehrer (1999) para organizar uma aula que habilite os alunos a
empenhar-se nestas actividades há pelo menos três dimensões do ensino que devem
ser consideradas: tarefas ou actividades que ocupam os alunos e os problemas que
eles resolvem, as ferramentas que representam as ideias matemáticas e situações de
problemas matemáticos e as práticas normativas, que são os padrões reguladores da
actividade matemática, acordadas pelo professor e alunos.
As tarefas
As aulas de matemática são muitas vezes planeadas com base na execução de tarefas
pelos alunos. Estas tarefas podem ir desde simples exercícios práticos até situações
complexas de resolução de problemas em contextos bastante ricos. Segundo
Carpenter e Lehrer (1999) não são as próprias tarefas que determinam quando é que o
aluno aprende com compreensão. As tarefas mais motivadoras podem ser
simplesmente usadas para que os alunos sigam determinadas rotinas ou desenvolvam
capacidades básicas de cálculo. No mesmo sentido Christiansen e Howson (1986)
consideram que as tarefas sobre as quais os alunos trabalham não contêm em si quer
os conceitos quer as estruturas matemáticas, de tal forma que uma determinada
actividade sobre uma certa tarefa não garante a aprendizagem pretendida, pois a tarefa
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é interpretada sob a influência de vários factores (é interpretada e executada sobre a
influência das atitudes e das concepções quer dos alunos quer do professor).
As investigações também podem ser consideradas tarefas de cunho muito aberto,
Oliveira, Segurado e Ponte (1998), cuja resolução dá ênfase a processos matemáticos
tais como procurar regularidades, formular, testar, justificar e provar conjecturas,
reflectir e generalizar. Os alunos são devem ter acesso directo ao processo de
resolução nem à solução ou soluções da questão que se deve apresentar como
motivante e desafiadora.
Para que a compreensão se desenvolva de uma forma ampla e sólida as tarefas devem
envolver os alunos com o propósito de criar compreensão e não apenas com o
objectivo de completar a tarefa.
As ferramentas
As ferramentas são usadas para representar as ideias matemáticas e situações de
problemas matemáticos. Elas são de vários tipos indo desde o papel e lápis até aos
símbolos,

passando

pelos

materiais

manipuláveis,

as calculadoras

ou

os

computadores. Os problemas são resolvidos pela manipulação destas ferramentas
seguindo certas regras e princípios. Por exemplo os algoritmos de cálculo envolvem a
manipulação de símbolos para realizar vários cálculos aritméticos. As mesmas
operações podem ser realizadas representando os números com fichas ou outros
materiais manipuláveis desde que sejam apresentados de forma apropriada. As
conexões com as formas representacionais que tenham significado intuitivo para os
alunos podem ajudar estes a dar significado aos procedimentos simbólicos. As
conexões entre símbolos, procedimentos simbólicos e os conceitos matemáticos
subjacentes que eles representam nem sempre são evidentes. Como consequência,
praticar procedimentos formais que envolvem símbolos abstractos em nada ajuda os
alunos a ligar os símbolos ou procedimentos com qualquer coisa que deve dar-lhes
significado. Uma das formas de resolver este dilema é ligar os passos cruciais dos
procedimentos com símbolos abstractos com representações que lhe dêem significado.
As representações podem ser introduzidas pelo professor ou construídas pelos alunos.
Cada forma de representação proporciona oportunidades para desenvolver novo
conhecimento matemático. Segundo Romberg e Kaput (1999) a manipulação das
representações formais guiada sintacticamente é uma meta importante do ensino e se
nós queremos que os alunos compreendam as representações que usam, devemos
11

encorajá-los a reflectir explicitamente sobre as características destas representações
que são vantajosas para compreender e comunicar sobre ideias matemáticas e
resolução de problemas.
No pensamento matemático avançado as notações assumem um papel preponderante
justamente por poderem ajudar na formação e aplicação de entidades mentais,
podendo agir como substitutas das entidades conceptuais, suplantando a sua
necessidade, Harel e Kaput (1991). Isto representa ao mesmo tempo um grande poder
e um grande perigo na utilização de sistemas de notações. O grande poder reside no
facto de as notações ajudarem o pensamento matemático baseado na sua identidademanejamento (mais fácil manejamento mantendo a sua identidade) e na sua estruturasubstituição (estrutura mais simples pelo uso da notação). O grande perigo é que as
notações não se referem a nenhum conteúdo mental além da experiência física da
estrutura das próprias notações. Este parece ser o caso que acontece com muitos
alunos. Enquanto os inventores das notações as criaram para exprimir e talvez
elaborar as suas concepções prévias, na aula muitas vezes começamos pela ordem
inversa, concentrando-nos na manipulação das notações (por ex. técnicas de
diferenciação e integração) antes de providenciar experiências suficientes que possam
permitir a construção de referentes mentais para estas construções. Aos alunos devem
ser dadas oportunidades para construir as notações das suas próprias ideias, que
podem assim ser guiadas na direcção das standard. Desta forma construímos ao
mesmo tempo notações e concepções, em vez de construir primeiro uma ou a outra
para depois tentar ligar as duas.
Os símbolos algébricos também podem apresentar significados diversos conforme o
contexto em que eles são considerados. Eles dependem sobretudo do que nós estamos
preparados para conhecer e somos capazes de perceber. Uma expressão como 3(2x3)+2 pode ter várias interpretações: um processo computacional (sequência de
instruções), representação de um certo número, ou mesmo a representação de uma
função. Este tipo de situações acontece muitas vezes em matemática: a mesma
representação ou os mesmos conceitos matemáticos podem ser interpretados quer
como processos quer como objectos, ou usando a linguagem utilizada por Sfard
(1991) podem ser concebidos quer operacionalmente quer estruturalmente.
A distinção entre estes dois modelos de pensamento é delicada e nem sempre é fácil
de fazer. Para Sfard (1994) a capacidade de perceber a matemática nesta dualidade
transforma o universo das ideias abstractas em imagens do mundo material: tal como
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na vida real, as acções aqui realizadas têm as suas “matérias-primas” e os seus
produtos na forma de entidades que são tratadas permanentemente como objectos
genuínos. Ao contrário, na vida real, um olhar atento para estas entidades pode revelar
que elas não podem ser separadas dos próprios processos como seres auto
sustentados. Tais objectos abstractos como (-1)1/2, -2 ou a função 3(x+5)+1 são o
resultado de uma forma diferente de olhar para os procedimentos de extrair a raiz
quadrada de –1, de subtrair 2, e de transformar os números reais neles próprios através
de uma transformação linear, respectivamente. Assim, os objectos matemáticos são
uma consequência da reificação – a habilidade dos nossos olhos mentais de visionar o
resultado de processos como entidades permanentes no seu direito próprio.
Práticas normativas
As normas de uma sala de aula determinam a forma como se espera que os alunos e o
professor respondam a uma determinada situação particular. As práticas normativas
formam a base de como as tarefas e as ferramentas são usadas para aprender, e
governam a natureza dos argumentos que os professores e alunos usam para justificar
as suas conjecturas e conclusões matemáticas.
Embora a selecção de tarefas apropriadas e ferramentas possa facilitar o
desenvolvimento da compreensão, as práticas normativas da aula determinam quando
deverão ser usadas para aquele propósito. Nas salas de aula que promovem
compreensão, as normas indicam que as tarefas são vistas como problemas para ser
resolvidos, e não como exercícios para serem completados usando procedimentos
específicos. Aprender é visto como resolução de problemas em vez de ensino e
prática. Os alunos apelam ao conhecimento existente em vez de assimilar factos e
procedimentos. As ferramentas dever ser percebidas como meios de resolver
problemas com compreensão e como um meio de comunicar estratégias de resolução
de problemas. As aulas são comunidades de discurso onde todos os alunos discutem
estratégias alternativas ou diferentes formas de ver ideias matemáticas importantes.
Os alunos esperam que o professor e os seus pares possam querer explicações sobre
porquê é que as suas conjecturas e conclusões fazem sentido ou porquê é que o
procedimento que eles usaram é válido para um dado problema. Desta forma a
matemática permanece uma linguagem para pensar em vez de uma mera colecção de
formas de obter respostas.

13

Em resumo podemos dizer que para podermos proporcionar uma aprendizagem de
conceitos matemáticos avançados com compreensão teremos que colocar os alunos
em contextos onde seja possível sustentar o crescimento cognitivo, conduzindo-os à
elaboração de um pensamento matemático com significado onde os conceitos mais
abstractos são o resultado de uma construção por parte dos alunos. Estes contextos
devem ser baseados em sequências de aprendizagem de dificuldade progressiva,
integrando a resolução de problemas como uma actividade de rotina e proporcionando
aos alunos uma abordagem cada vez mais formal dos conceitos sem que estes percam
o seu significado e características básicas.
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Grupo de discussão
Escola- Família- Matemática: que relações?
Pedro Silva, Escola Superior de Educação de Leiria
Cecília Monteiro, Escola Superior de Educação de Lisboa
Darlinda Moreira, Universidade Aberta
INTRODUÇÃO
A complexidade do mundo actual exige que a escola colabore com a família e a
envolva como fazendo parte integrante da comunidade educativa. Nesse sentido foi
dado um passo significativo quando se criou a Confederação Nacional da Associação de
Pais (CONFAP) e quando se determina que os pais passem a participar no Conselho de
escola ou Área escola (decreto lei nº172/91).
A falta de tradição em colaborações estreitas com as famílias por parte da escola
corre o risco de anular na prática as disposições legais, se não forem postas em prática
medidas concretas tanto a nível dos órgãos de poder da escola como da parte dos
professores. Se o grande objectivo do envolvimento da família na escola é uma melhoria
das aprendizagens dos alunos, há que pôr em marcha iniciativas que permitam: a)
identificar aspectos críticos da relação escola família; b) estudar processos de incentivar
a colaboração dos pais; c) implementar e avaliar medidas concretas para levar a escola à
família e a família à escola, nomeadamente no caso das aprendizagens da Matemática.
São desafios que se colocam a gestores, professores e a investigadores. Neste
documento irão ser abordados alguns aspectos inseridos em duas partes. Na primeira
far-se-á uma breve análise da relação escola – família em termos gerais procurando
situar a situação portuguesa no panorama da situação de alguns países. Numa segunda
parte irão ser relatados algumas conclusões de estudos feitos em Portugal e noutros
países e levantadas algumas questões no âmbito da relação Matemática – família,
focando-se a questão dos trabalhos de casa de Matemática e o apoio da família a esta
tradicional componente da vida escolar dos nossos alunos que é o TPC.
I - A RELAÇÃO ESCOLA – FAMÍLIA EM PORTUGAL: ALGUMAS NOTAS
Aqui há alguns anos, Marc Bogdanowicz (1994), um investigador belga, conduziu
um estudo sobre a legislação e as práticas de relacionamento entre escolas e famílias nos
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então doze países da CEE, concluindo ser a legislação cada vez mais próxima naquele
conjunto de países, contrastando este consenso legislativo com a disparidade de
práticas. Quanto a estas distinguia quatro conjuntos de países, figurando a Dinamarca
como o país onde a participação parental era mais elevada e integrando Portugal o subconjunto do extremo oposto. Esta tão grande distância entre a legislação e as práticas
não constitui propriamente uma novidade e parece estar relacionada com a nossa
condição de país da semiperiferia europeia, onde o défice de legitimação do Estado
tende a torná-lo num Estado omnipresente (Santos, 1994; Stoer e Araújo, 1992).
A grande maioria dos países ocidentais vê a emergência de uma legislação de
apoio e fomento à participação parental no pós-guerra. Trata-se de uma legislação que
incentiva a participação de representantes dos encarregados de educação em órgãos das
escolas. A segunda metade do século passado é de construção de um crescente consenso
legislativo nesta matéria, independentemente da tradição mais descentralizada (E.U.A.,
Reino Unido, Alemanha, etc.) ou mais napoleónica (França, Itália, etc.), conforme o
demonstram autores que se debruçaram atentamente sobre este fenómeno como é o caso
dos sociólogos britânicos Nicholas Beattie (1985) e Miriam David (1993). Beattie
(op.cit.), na esteira de Habermas, considera este movimento pró-participação parental
como o sub-produto de um movimento mais alargado de participação dos trabalhadores
(nas fábricas, nas empresas, nas universidades, etc.), constituindo este movimento
alargado a resposta a uma crise de legitimação do Estado que então atinge aqueles
países. Em Portugal a emergência de uma legislação deste tipo emerge, por razões
históricas, apenas com o advento da democracia, ou seja, com o 25 de Abril (Silva,
1994, 1999).
São vários, aliás, os autores que realçam a ideia de que a relação escola-família
constitui uma relação atravessada por relações de poder, na medida em que engloba a
interacção entre múltiplos actores sociais - actores com interesses particulares -, e na
medida em que aponta para uma determinada relação entre o Estado e a sociedade civil.
Ela constitui sempre uma relação que se prende com o tipo de sociedade em que se
insere, logo uma relação, deste ponto de vista, potencialmente democratizadora. Ela
pode, por exemplo, promover a articulação entre aspectos característicos de uma
democracia representativa e os de uma democracia participativa.
Beattie sublinha ainda a singularidade de alguns dos aspectos da participação dos
pais nas escolas dos seus filhos. É que, ao contrário dos restantes trabalhadores, os pais
não se representam a eles próprios. Eles representam os seus filhos, juridicamente
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menores, os quais estudam em organizações complexas – as escolas – cujo
funcionamento lhes é muitas vezes estranho (ao contrário do que acontece com os
trabalhadores de uma empresa). Os pais constituem, assim, no dizer de Beattie (op. cit.),
representantes por procuração. A singularidade da participação parental prende-se
ainda com o facto de os pais de uma determinada escola ou meio poderem vir a
defender interesses particulares que podem estar em contradição com os interesses mais
gerais.
Uma Relação Multifacetada
Todo este conjunto de aspectos mostra como a relação escola-família é complexa
e multifacetada, não se podendo resumir a uma análise da legislação ou à interacção
entre pais e professores. Consideraremos aquilo que designamos por duas vertentes – a
escola e o lar – e duas dimensões de actuação – a individual e a colectiva.
A vertente escola inclui todas as actividades levadas a cabo na escola, individuais
ou colectivas, por iniciativa dos professores, dos pais ou dos alunos. Exemplos são o
encontro de um docente com o pai de um determinado aluno, ou uma reunião entre o
docente e os pais de uma turma ou uma reunião entre todos os professores e todos os
pais. Incluem-se aqui ainda a participação de encarregados de educação em órgãos da
escola ou reuniões da associação de pais. Estas actividades constituem a face mais
visível da relação escola-família, a qual tende muitas vezes a ser identificada com
aquelas.
A vertente lar inclui todas as actividades relacionadas com a escola e
desempenhadas em casa pelo aluno e/ou os pais. Inclui actividades como os trabalhos
de casa ou outras actividades manifestas de estudo (e o apoio que lhes é, ou não, dado
pela família), mas também todo o tipo de iniciativas desenvolvidas pela família com
vista a uma melhor escolaridade por parte do seu educando e que são, amiúde, invisíveis
fora do lar (desde o simples incentivo, ao arranjo de um espaço próprio para estudo, de
materiais específicos, etc.). Estas actividades são de difícil controlo por parte da escola,
o que pode levar, por exemplo, a uma má avaliação desta acerca do envolvimento dos
encarregados de educação no processo de escolarização dos seus filhos.
A dimensão individual engloba as actividades levadas a cabo por cada pai ou
docente ou mesmo aluno no âmbito da relação aqui em causa. É frequente a existência
de contactos individuais por parte de docentes e pais, quer através de notas escritas, de
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telefonemas, pessoalmente, ou oralmente através dos educandos. A actividade parental
individual é a mais frequente, porquanto se trata da defesa directa dos interesses dos
seus próprios filhos. Este aspecto tem levado alguns especialistas a apontarem para o
papel tendencialmente conservador dos pais. Roger Dale (1994, p. 14) refere-se-lhe
como “o seu aparentemente inevitável papel conservador”. De posições neste sentido à
sugestão de que esta pode ser uma das razões por que o poder político tem vindo a
conferir um peso crescente ao envolvimento parental e à visão dos pais como
consumidores vai um pequeno passo. Cullingford (1985, p. 3), por exemplo, afirma-o
claramente: “O crescente interesse do Governo no papel dos pais surge em parte devido
à consciencialização de que os pais fazem exigências tradicionalmente conservadoras”.
A dimensão colectiva corresponde à dimensão da actuação organizada. Pode
traduzir-se em manifestações tão distintas como formas concertadas de actuação dos
docentes a nível da escola ou na actividade sindical nacional, por exemplo. Por parte
dos pais traduz-se normalmente em actividades ligadas às associações de pais ou à
integração de órgãos das escolas (ou outros) enquanto representantes dos pais - Miriam
David (1993) e Roger Dale (1994) referem-se-lhe como um papel essencialmente
político. Por parte dos alunos pode traduzir-se em actividades ligadas às associações de
estudantes.
A relação entre estas duas dimensões – individual e colectiva – pode ser de
complementaridade, mas também de tensão. Num caso estaremos perante a defesa de
interesses particulares e/ou corporativos, no outro poderemos estar perante uma
actuação que vise o sistema como um todo.
Conceitos Há Muitos!
A relação escola-família apresenta, como vimos, várias facetas, o que constitui
seguramente uma das razões pelas quais a própria terminologia sobre ela se revela tão
variada.

Parceria/colaboração/cooperação

pais-professores;

parceria/colaboração/

/cooperação escola-família; envolvimento/participação parental, etc. constituem
algumas das designações mais correntes.
No termo relação escola-família incluímos todo o tipo de interacções e de actores
que habitualmente integram este campo. Do ponto de vista dos actores, preferimos falar
em família porque não inclui apenas os pais, mas também as crianças/jovens, outro
actor central desta relação, embora quase sempre esquecido (Perrenoud, 1987).
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Paralelamente estão também incluídos irmãos, avós e outros parentes que, por vezes,
são a face visível da família na escola1. O termo família admite no seu seio ainda a
distinção entre pais e mães, que aponta para a importância deste tipo de clivagem
sociológica. Do ponto de vista das interacções o termo relação admite todo um
continuum que vai desde a cooperação ao conflito.
Cooperação e conflito estão sempre omnipresentes em qualquer relação. A
possibilidade da emergência de situações de tensão, senão mesmo de conflito, é
apanágio de qualquer relação, não havendo, assim, razões para que a da escola-família
constitua uma excepção. Raramente, contudo, este aspecto é devidamente equacionado
na bibliografia existente, a qual prefere colocar o acento tónico na cooperação ou
colaboração.
Mais recentemente tem-se vindo a adoptar o termo parceria (ou partenariado para uma utilização distinta destes termos veja-se, por exemplo, Rodrigues e Stoer,
1998), atribuindo-lhe uma conotação igualitarista que, amiúde, corresponde mais ao
domínio do desejo do que ao dos factos. Lembra-nos Danielle Zay (1996), a este
propósito, que este termo deriva do latim pars, partitio, que significa divisão, separação,
ou seja, a existência de grupos com interesses diferentes. Ele implicará, assim, mais
uma negociação - com regras mutuamente aceites - do que uma efectiva igualdade.
Há todo um domínio de estudos dentro da problemática da relação escola-família
que se centra nas várias modalidades de participação dos pais. Surgem, assim,
distinções conceptuais habituais entre participação, envolvimento e actividade parental.
Por envolvimento entende-se normalmente uma acção essencialmente individual em
benefício directo dos filhos; por actividade parental costuma-se entender actividades
individuais

e/ou

colectivas

“espontâneas”,

não

enquadradas

legal

ou

organizacionalmente; por participação parental tende-se a abarcar todo o conjunto de
actividades colectivas legalmente enquadradas (caso da participação dos pais em
associações de pais ou em órgãos das escolas).

1

Claro que aqui não se incluem vizinhos e outros membros da comunidade que também desempenham,
por vezes, o mesmo papel. Utilizar sempre a designação “família e/ou encarregados de educação” ficaria
demasiado “pesado”. Utilizar apenas o termo “encarregados de educação” estaria correcto, mas
mascararia o facto de, na esmagadora maioria dos casos, estes serem os pais, o que não deve ser
camuflado.
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Actores Centrais e Actores Periféricos
Do mesmo modo que é frequente confundir a vertente escolar da relação escolafamília com esta, tomando a parte pelo todo, não é menos vulgar confundir aquela
relação com a interacção entre pais e professores, como se uns e outros esgotassem a
rica variedade de actores sociais que podem estar presentes na relação.
Pais e professores podem ser encarados como os actores centrais da relação
escola-família, assim como docentes e discentes o podem ser a propósito da escola.
Contudo, em nenhum dos contextos, eles esgotam a possibilidade de emergência de
outros actores que, pontualmente, até podem assumir um peso mais significativo.
O eterno esquecido desta relação é, como tão bem lembra o sociólogo suíço
Philippe Perrenoud (1987)2, a criança. Esta constitui um vaivém – um go-between, na
expressão do autor – entre a escola e o lar. Sendo mensageira, ela própria, contudo,
constitui também uma mensagem. O modo como ela chega a casa ou à escola – pela
disposição, pelo modo de vestir, de estar, etc. – constitui um indicador, quiçá
involuntário, do “mundo” de onde vem. E esse indicador pode ser facilmente explorado
pelos adultos. Razão pela qual ela constitui uma espécie de fantasma panóptico (termo
que Perrenoud “pede emprestado” a Foucault), nomeadamente para os docentes. Mesmo
as mensagens que lhe pedem para transmitir podem ser facilmente adulteradas. Basta
esquecer-se de uma palavra ou mesmo a inflexão de voz utilizada. Também se pode
“esquecer” de entregar uma mensagem escrita, ou “esquecer-se” de a entregar
atempadamente ou até assinar pelo adulto. Simultaneamente mensagem e mensageira, a
criança está, pois, longe de constituir um actor social neutro na relação. Eterna
esquecida, é, no entanto, por ela e para ela que a relação escola-família existe...!
Outro actor social que, por vezes, assume um peso importante na relação é
constituído pelas associações de pais. Estas constituem um grupo autónomo. É que,
apesar da sua designação, elas não representam necessária ou automaticamente os pais.
Elas podem desempenhar actividades para os professores – ajuda na preparação de
festas, de angariação de fundos, nos contactos com entidades várias, etc. -; para as
crianças – organização de tempos livres, por exemplo -; e/ou para os pais – sessões de
formação ou de convívio, por exemplo. Podem desempenhar todas ou apenas algumas
destas actividades. Isto significa que podem, na prática, não ser representantes dos pais.
2

O autor incluiu, como capítulo, este artigo no livro Ofício de Aluno e Sentido do Trabalho Escolar,
Porto: Porto Editora, 1995.
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Ou sendo-o, podem ser apenas de um determinado sector. A clivagem sociológica que
atravessa a relação escola-família (ver adiante) atravessa também a relação entre pais e
entre estes e as associações de pais (como poderia ser de outro modo, se o grupo dos
pais pode ser tão heterogéneo?!). Por outras palavras, as associações de pais podem
existir ou não numa determinada relação entre escola e famílias. Se existirem podem,
por sua vez, ter algum peso ou não na relação. Dependerá sempre de cada contexto. O
certo é que a relação escola-família pode ser polvilhada por actores vários, entre estes as
associações de pais, as quais poderão desempenhar um papel significativo.
Não é intenção proceder aqui a uma inventariação – sempre potencialmente
incompleta – dos possíveis actores sociais desta relação. Eles poderiam ainda ser a
própria comunidade, a autarquia, a direcção (unipessoal ou não) do estabelecimento de
ensino, um clube local, etc. Variará sempre caso a caso. E a resultante da interacção
entre os múltiplos actores sociais em presença será sempre incerta e precária. O que
significa que os actores centrais se podem tornar periféricos e vice-versa.
A Clivagem Sociológica
Um dos aspectos mais gerador de efeitos perversos é o que resulta da clivagem
sociológica que tende a atravessar o envolvimento e a participação parentais. Esta
clivagem prima por uma certa invisibilidade na bibliografia especializada. Sara
Lightfoot é talvez a primeira a alertar para ela ao declarar que para alguns professores
“as crianças tornam-se sombras da posição social dos seus pais, versões em miniatura
de médicos, apanhadores de lixo, secretárias, contabilistas” (1978, p. 9).
Esta clivagem, de ordem estrutural, assenta em três grandes eixos: classe social,
género e etnia/raça. Todos os investigadores que se têm preocupado com esta questão
coincidem em caracterizar a instituição escolar como uma instituição onde predomina
um modelo do aluno branco, de classe média, de zona urbana e de cultura erudita.
Stephen Stoer (1992), por exemplo, referindo-se à realidade portuguesa, afirma:
A escola em Portugal direcciona-se para o seu cliente-ideal: o
WASP português (white, anglo-saxon, protestant) – o aluno (e não a
aluna) português, branco, urbano, católico e da classe média. Em
geral, a escola portuguesa não promove, não aproveita, nem sequer
reconhece, a diversidade cultural nela presente.
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Em suma, perante a escola todos os pais são iguais. Na prática, nem todos têm a
mesma capacidade de posicionamento e intervenção perante ela. Parafraseando Orwell:
alguns pais são mais iguais do que outros. Desta clivagem decorrem vários paradoxos.

“Bons Pais” Versus Escolas Difíceis?
Existe todo um leque de requisitos que as escolas podem exigir aos pais. Eles
variam desde as convocatórias para encontros individuais pai-professor, reuniões de
turma e de escola; ao pedido de actividades de voluntariado em tarefas extracurriculares programadas pela escola (festas, convívios, visitas de estudo, etc.) ou
mesmo de apoio dentro da sala de aula3.
Um dos paradoxos da relação escola-família é que a maior parte dos requisitos da
escola aos pais pressupõe um modelo idealizado de pais. A relação entre a escola e as
famílias constitui uma relação entre culturas (Silva, 1996). Entre uma cultura escolar
cujos contornos já acima foram definidos – urbana, letrada, de classe média – e as
restantes culturas. Determinados grupos sociais estão numa relação de continuidade
cultural para com a escola (caso dos alunos de classe média), enquanto outros
apresentam uma distância cultural significativa, que se pode traduzir mesmo em
descontinuidade cultural (caso dos meios populares e, sobretudo, das minorias étnicas).
Como afirmam Don Davies e colegas (1989, p. 111),
a maior parte dos professores transporta consigo um modelo
tradicional de classe média daquilo que são bons pais, bons lares e
bons filhos. As famílias que se desviam deste modelo de maneira
significativa são suspeitas e perturbam muitos professores.
Annette Lareau (1989), num estudo etnográfico junto de famílias de meio operário
e de “classe média superior”, analisa em profundidade este aspecto. Como ela dá conta
– e já vimos anteriormente –, a escola é uma instituição de classe média. Ao estabelecer
determinados requisitos junto de famílias com recursos – educacionais, culturais,
económicos – distintos, está, na prática a discriminar. Como ela sublinha, não há nada
de errado na cultura dos meios populares (ou noutra qualquer: não existe défice
3

Nos Estados Unidos é frequente os pais ajudarem os professores dentro da sala, nomeadamente no
ensino primário. Entre nós, como é sabido, esta situação é invulgar.
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cultural.). A escola é que, ao privilegiar os recursos típicos de certa classe média, ao
ignorar as diferenças sociais de recursos, está, na prática, a discriminar uns em favor de
outros - constatação que levou, significativamente, a bibliografia especializada a alterar
a frequente designação de hard-to-reach parents para hard-to-reach schools.
Já antes Rachel Sharp e Anthony Green (1975, p. 207), num estudo hoje clássico,
davam conta da capacidade que escola tem de definir o que são “bons pais”:
O bom pai é aquele que parece ser deferente para com a
superioridade do conhecimento, da perícia e da competência do
professor. Aparenta depositar confiança no juízo do professor e na
definição que este faz da situação dando, ao mesmo tempo, a
impressão de desempenhar um papel de apoio aos professores.
Embora estejamos aqui perante um tipo-ideal, esta noção, escola-centrada, do que
são “bons” pais, pode causar problemas de difícil resolução junto de famílias de meios
populares ou de minorias étnicas, na medida em que os pais, qual efeito de pigmaleão,
tendem a interiorizar esta definição e a agir em conformidade. A interiorização de que
são “maus” pais pode levar a um afastamento ainda maior da escola. Este efeito escolaespelho, como o designamos, deve ser evitado a todo o custo, pois pode transformar-se
numa bola de neve, com os pais cujos filhos de mais apoio precisam a afastarem-se
ainda mais da escola e vice-versa. Daqui resultaria um alargamento das desigualdades
escolares e sociais, transformando a relação escola-família num mecanismo de selecção
social.
Pais Disponíveis Versus Pais Tolerados
Vários estudos têm demonstrado este paradoxo de muitos professores sentirem
uma maior dificuldade em se relacionarem com famílias dos meios populares devido a
barreiras de ordem sócio-cultural, ao mesmo tempo que são os pais da classe média
aqueles que mais temem, pois são os que se colocam numa posição de igualdade, se não
mesmo de superioridade em relação a eles.
Por um lado, verifica-se uma manifesta dificuldade dos professores em lidarem
com pais dos meios populares. Os docentes são representantes, por excelência, da
cultura escolar e acontece que a formação de professores só de uma forma muito
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incipiente é que tem abordado a formação para a diversidade cultural4. Os professores,
de um modo geral, não se sentem preparados para lidar com famílias – e alunos! – de
meios sociais e culturais distintos do seu. A formação de professores e o modo como a
escolarização está organizada assentam basicamente no pressuposto da omnipresença de
uma monoculturalidade e, logo, de uma transmissão (raramente se ultrapassa este nível)
cultural descontextualizada.
É certo que há diferentes formas de apropriação da cultura. Este aspecto é
particularmente notório entre professores oriundos dos meios populares - como acontece
amiúde no 1º ciclo do ensino básico - cuja trajectória social e profissional os leva a se
tornarem eles próprios representantes da cultura socialmente dominante. Nestes casos
tanto observamos situações de recusa da sua cultura de origem – os oblatos – como de
assunção, na prática, de um “bilinguismo” cultural – os trânsfugas – que lhes facilita a
construção de pontes entre culturas (Vieira, 1999). De um modo geral, porém, verificase uma manifesta dificuldade em os professores se “descentrarem” culturalmente ou,
para usar a expressão de Stoer (1994), “refazerem o mapa da sua identidade cultural”. O
etnocentrismo – traduzido numa instituição escolar e num professor tendencialmente
monoculturais – continua a ser dominante.
Os pais de diferentes meios, por outro lado, denotam expectativas e práticas
diferenciadas para com os professores e a instituição escolar. As famílias de meios
populares apresentam uma maior tendência para delegarem na instituição escolar –
incluído aqui o seu agente de ensino – a escolarização dos filhos. O que se passa na
escola é da competência de quem lá está. A confiança no que os professores fazem
resulta da relação que opõe leigos – os pais – a peritos – os docentes. Tende a
predominar uma relação de deferência destes pais para com os professores. Temos,
assim, uma relação na qual os professores não se sentem muito à vontade devido à
distância cultural, mas que não temem, pois a sua competência profissional não é
desafiada por este grupo de pais.
Os pais da classe média, por sua vez, embora sócio-culturalmente mais próximos
dos docentes, têm uma maior tendência a questionarem a escola e suas práticas –
incluindo aqui, naturalmente, as dos professores.
4

Ainda tem considerável influência a visão psico-pedagógica da formação de professores. Seria
interessante comparar o peso nos currículos de formação entre a psicologia e a sociologia da educação,
quando esta existe. A antropologia da educação é ainda mais rara. Só recentemente é que a problemática
da educação intercultural começa a ganhar foros de visibilidade. E muitas vezes numa perspectiva que se
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Davies e colegas (1989), no seu estudo exploratório sobre pais que nunca se
deslocavam à escola (e que eram como tal identificados pelos professores.), constatam
que os únicos pais que apresentam uma atitude crítica perante a escola e os professores
são exclusivamente os de classe média. Lareau (1989), por seu turno, constata a
incomodidade de muitos docentes perante pais da “classe média superior” (quase todos
eles licenciados ou até com graus académicos superiores) que, de acordo com os seus
testemunhos, se situavam numa posição de igualdade – de superioridade nalguns casos perante si, interpelando-os e debatendo de igual para igual os assuntos escolares.
Nalguns casos os docentes entendem que estes pais estão a ir longe demais e a entrar no
terreno da intromissão. Em ambos estes estudos a atitude dos pais de meios populares
coincide com o padrão de deferência acima referido. A atitude “opinativa” dos pais de
classe média, por seu lado, perturba os docentes e favorece a criação de resistências
adicionais.
Não deixa, assim, de ser um curioso paradoxo este que leva a que sejam os pais
que – pelos seus recursos sociais, culturais e materiais – estão em melhores condições
de responderem às solicitações da escola aqueles que os professores mais temem,
acontecendo precisamente o oposto com as famílias de meios populares.

O Trabalho de Formiga
É frequente ouvir queixas por parte dos professores de que há uma tendência para
aparecerem na escola sempre os mesmos pais, geralmente aqueles que, na sua opinião,
não necessitariam de lá aparecer, pois os seus filhos “vão bem” na escola. Pelo
contrário, aqueles que os docentes convocam repetidamente, devido a problemas
académicos e/ou disciplinares dos alunos, são os que primam pela ausência. Esta tende a
ser interpretada por muitos docentes como sinónimo de desinteresse destes pais pelo
processo de escolarização dos seus filhos. Contudo, a “invisibilidade” de muitos pais
dos meios populares na escola não significa necessariamente desinteresse pela
escolarização dos filhos, nem ausência de incentivo e possíveis formas de apoio em
casa, ao contrário da usual interpretação de muitos docentes.

confina às clivagens meramente étnicas, como se em Portugal, um país com forte diversidade cultural,
este fosse o principal tipo de clivagem.
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No estudo sobre famílias maioritariamente de meios populares e que nunca se
deslocavam à escola – também elas tidas pela esmagadora maioria dos docentes como
desinteressadas - Don Davies e colegas (1989) constatam que muitas destas famílias
apoiavam de diferentes modos os seus filhos em casa e que todas elas, sem excepção,
consideravam importante a frequência da escola por parte desses filhos. Paralelamente,
Derek Toomey (1989), um sociólogo australiano, conduziu uma investigação junto de
famílias imigrantes na Austrália e constatou que uma minoria delas se envolvia no apoio
escolar aos seus filhos simultaneamente em casa e na escola, respondendo prontamente
a todas as solicitações desta. A este grupo apelidou Toomey de os “entusiastas”. O
grupo maioritário era, porém, constituído por famílias que não apareciam na escola, mas
que se envolviam fortemente em casa no apoio aos seus filhos. Este grupo – que ele
apelida de “maioria silenciosa” – era também encarado pelos docentes como
manifestando falta de interesse pela escolarização dos seus filhos5.
Esta interpretação consistente dos docentes em encararem a ausência dos pais na
escola como desinteresse pela escolarização dos filhos6 pode levar a um perigoso efeito
de pigmaleão assente na ausência ou presença de determinados grupos de pais na escola
e respectivas inferências cognitivas que muitos docentes fazem a partir daí sobre os seus
alunos.
Como vimos, porém, invisibilidade (na escola) não significa automaticamente
desinteresse (em casa). O facto de as poucas investigações sobre este fenómeno
parecerem demonstrar que estamos perante um grupo sociologicamente identificado de
pais, chama, de novo, a atenção para a importância da clivagem sociológica na relação
escola-família, assim como para a necessidade de uma formação adequada de
professores (dotando estes daquilo que designamos por uma sensibilidade sociológica e
antropológica).

5

Há ainda dois outros grupos minoritários: os que aparecem na escola, mas não se envolvem em casa (e
que ele designa de “ambíguos”); e os que não se envolvem nem em casa, nem na escola (os “não
envolvidos”).
6
No estudo de Davies e colegas, conduzido em diversas zonas do país, vários pais alegam que não vão à
escola porque já sabem o que vão ouvir (o que levanta a questão de uma certa tradição da instituição
escolar em se relacionar com as famílias apenas a propósito de situações negativas); outros testemunham
que no passado já foram a reuniões, mas que não entendem a linguagem do professor ou não sabem falar
como ele ou até mesmo como outros pais... Nota-se a existência de uma barreira sócio-cultural entre os
dois mundos. Um bom número de pais declara que o melhor apoio que a escola lhes poderia dar era
ajudar a ajudar os seus filhos.
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Dos Trabalhos de Casa às Fichas Interactivas e à... Matemática
Este alerta para o envolvimento invisível é importante por várias razões. Ajuda a
compreender como a relação escola-família não se esgota na sua vertente escolar. Este
aspecto parece não ser demais de enfatizar, na medida em que a legislação existente
entre nós neste capítulo (Silva, 1994, 1999) parece ser de tendência “escolacentrista”.
Se olharmos para duas peças centrais da actual legislação neste campo - o Decreto-Lei
nº 115-A/98 de 4 de Maio e a Lei das Associações de Pais (Decreto-Lei nº 372/90 de 27
de Novembro) – ressalta toda a ênfase concedida à vertente escolar. E nunca será
demais sublinhar que se um estreitamento de relações entre escolas e famílias resulta
normalmente num maior sucesso educativo das crianças e jovens (toda a investigação é
consistente neste ponto) tal parece dever-se, em grande parte, ao facto de a vertente lar
passar a ser objecto de uma valorização por parte da própria escola que até aí não
existia.
É que se a vertente escola é inegavelmente importante – e as actividades
colectivas podem constituir um meio de praticar e aprofundar a democracia –, a vertente
lar pode induzir efeitos mais imediatos, nomeadamente junto daqueles grupos de alunos
que de mais apoio precisam. Não é por acaso que investigações mais recentes (cf., por
exemplo, Vincent, 1996 e David, 1993) têm chamado a atenção para a importância de
estratégias de envolvimento e participação como os visitadores domiciliários (home
visitors) e os centros de família (family centers). Os primeiros são normalmente pessoas
da mesma condição social de um determinado grupo de pais - que prima habitualmente
pela sua ausência na escola (seja ele definido em termos de classe social, etnia, ou outro
critério) - e que estabelecem uma ponte entre escola e lar. Eles pretendem constituir
uma porta de entrada da escola no lar, tentando que este passe a ir também à escola. Os
segundos são espaços de convívio na escola organizados por e para pais, de modo a que
estes sintam que têm um espaço “seu” na escola e se habituem a lá ir.
Mais recentemente tem-se vindo a conferir um novo estatuto aos trabalhos de
casa, a partir do momento em que se considera que eles envolvem um esforço de
articulação entre professores e famílias, transformando-os, assim, numa (outra)
estratégia de aproximação entre os dois mundos. Aquela articulação revela-se
imprescindível e pode traduzir-se por reuniões periódicas entre pais e professores, no
envio de material de apoio aos pais ou outras formas encontradas. Nunca há estratégias
únicas nem universais num mundo que prima pela sua diversidade. A alteração do
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estatuto deste tipo de trabalhos – que promove uma efectiva articulação entre pais,
professores e jovens – tem levado à alteração da sua designação para fichas interactivas.
Estas têm vindo lentamente a disseminar-se, nomeadamente em países anglo-saxónicos
como os Estados Unidos e o Reino Unido, onde já são usadas pelo menos desde os anos
80. Em Portugal começam a ser alvo de alguma atenção. Recentemente o projecto
Parceria Escola-Família-Comunidade, levado a cabo em mais de duas dezenas de
escolas do 1º ciclo do ensino básico por uma equipa do Departamento de Avaliação,
Prospectiva e Planeamento do Ministério da Educação, procurou usar esta estratégia,
produzindo mesmo alguns materiais afins. Uma das áreas em que as fichas interactivas
estão a ser mais utilizadas (a par da língua materna) é a da matemática.
II- RELAÇÃO MATEMÁTICA - FAMÍLIA
Como foi noticiado no passado dia 14 de Março pela maioria dos jornais diários
portugueses, em 348 escolas de todo o país os resultados da “avaliação integrada”
realizada pela Inspecção-Geral de Educação (IGE) referiram que “apenas 43 por cento
dos jovens que concluíram o 9º ano obrigatório têm positiva em todas as disciplinas. O
insucesso é superior a Matemática - onde praticamente um terço passa com reprovação
(32 por cento)” (Jornal O Público de 14/03/2001).
Os resultados de estudos internacionais confirmam esta tendência, nomeadamente, os
do TIMSS (1995) e os da “Avaliação Comparativa de conhecimentos em Matemática e
Ciências” realizado em 1997 onde os alunos portugueses ficaram em último lugar na
Europa e em terceiro a nível mundial.
Com esta situação do insucesso escolar em Matemática em Portugal e antes de
analisarmos em mais pormenor o papel da família nas aprendizagens da Matemática
interessa olhar, na generalidade, a imagem pública da Matemática uma vez que se
encontra espalhada, por entre largos sectores da população, uma visão estereotipada que
de certa forma pode condicionar a construção da relação entre a família e a Matemática
ou a sua aprendizagem.
A imagem pública da Matemática
Desde há várias décadas que, face aos importantes desenvolvimentos teóricos,
práticos e tecnológicos, o âmbito da ciência se tem alargado enormemente a novos
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sectores sociais, levando a que o conhecimento cientifico e técnico esteja cada vez mais
proeminente no quotidiano das sociedades, as quais, por sua vez, se tornam cada vez
mais dependentes e fundadas na tecnologia. Contudo, este aumento do conhecimento
científico bem como a maior intervenção social da ciência não tem sido acompanhado
por um aumento na literacia científica que faça com que o cidadão comum olhe para a
ciência como algo que lhe diga respeito e que lhe pertença mesmo. Como têm vindo a
ser referido por vários autores a relação que se tem desenvolvido entre a ciência e o
cidadão comum é uma relação de estranheza (Holton, 1986).
A situação com a Matemática não é diferente. Efectivamente, as imagens
públicas da Matemática mostram-na, entre outros através dos seguintes estereótipos:
“todos os problemas já estão formulados”, “A Matemática não é criativa”, A
Matemática não faz parte da cultura humana “, “O único propósito da matemática é
seleccionar os alunos” e “A matemática pode ser importante para outros mas não para
mim” (ICMI Study Series 1990:2). Note-se que algumas destas imagens são igualmente
vinculadas pelos professores (tanto portugueses como de outras nacionalidades) que as
justificam por motivos muito diversificados (Guimarães, 1988).
Diferentes autores têm referido que a relação de estranheza sentida pela maioria
dos cidadãos relativamente à ciência é também, em parte, o resultado da “caixa negra”
que representa a actividade do fazer ciência. Por exemplo, e como diz E. Leach “O que
a ciência significa para a nossa sociedade só será descoberto quando soubermos o que
faz “o cientista” (1965:38). Também nesta perspectiva, o caso da matemática não é
diferente, pelo contrário, e apesar de esta ser uma disciplina central nos currículos
educacionais elementares e secundários desde o sec. XIX (Stanic,1987), a imagem
social dos matemáticos, enquanto profissionais que fazem matemática é associada a um
conjunto de estereótipos que vinculam uma ideia de um grupo “arrogante, elitista, da
classe média, excêntrico, de homens socialmente mal ajustados, a quem faltam antenas
sociais, senso comum e sentido de humor” (ICMI Study Series 1990:3). Paralelamente
a estas características, ainda existe a ideia generalizada de que este saber “abstracto”
necessita de capacidades “inatas” para o seu entendimento e que se trata de um “assunto
e não de uma ocupação” (op. Cit. 4) . Assim, se tradicionalmente, na perspectiva dos de
fora da comunidade cientifica, “o cientista” pertence a uma elite intelectual com
práticas e saberes distantes, isto é em parte o resultado de ainda hoje os relatos que nos
chegam sobre as práticas do fazer da matemática serem escassos. Como diz o próprio
matemático Jean Dieudonné "Se perguntarmos "O que são as matemáticas?" ou "O que
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faz um matemático?", é raríssimo que se obtenha do interlocutor algo diferente de uma
resposta extravagante"(1987:19).
Observe-se ainda que, actualmente, vários estudos do âmbito da sociologia da
ciência, têm mostrado que o fazer da ciência engloba cada vez mais "coisas" diferentes,
nomeadamente, que na prática científica estão presentes, para além das actividades de
investigação e afins, a gestão de pessoal e a gestão financeira (Latour e Woolgar, 1979;
Jesuino e al (1995).
Apesar destas imagens serem frequentes não deixa de ser interessante verificar
que existe, um contexto social geral que, maioritariamente, pelo menos em Portugal,
revela um interesse pela matemática, pela sua aprendizagem e pela sua utilidade. Por
exemplo, como mostram os resultados de uma sondagem elaborado pelo jornal Diário
de Notícias, em 26 de Maio de 1994, 54,6% dos inquiridos reconhecem que hoje
aprender matemática é “muito importante” e 44,5% consideram que é “importante”. Na
mesma sondagem a ideia de que a "matemática está ao alcance de todos" começa a ser
um dado adquirido na sociedade portuguesa (68,7%). Também estudos de investigação,
em Portugal, agora focados nas atitudes e concepções dos alunos face à matemática se
encontra esta tendência geral. Ou seja, “a grande maioria dos alunos considera a
matemática importante e útil, embora por razões diferentes (Ponte, Matos e Abrantes,
1998:203).
É nesta conjuntura social, onde, por um lado, se encontram enraizados estereótipos
negativos relativamente à matemática e ao fazer da matemática e, por outro, parece
emergir um reconhecimento público da importância e utilidade da matemática, que
pensamos que a relação escola-família-matemática pode ser crucial, nomeadamente, na
divulgação para as novas gerações de outras imagens da matemática contrapondo-as às
acima referidas e estabelecendo outras comparações e características onde possam ser
exibida a forma como a Matemática está presente nas tomadas de decisão sobre
assuntos cruciais nas sociedades actuais, em estratégias tecnológicas, e, na generalidade,
na construção da realidade actual. Tanto mais que, como o demonstram estudos recentes
no campo da história e sociologia da matemática, às decisões da comunidade
matemática relativamente àquilo que serão as suas linhas orientadoras da pesquisa não
são estranhas as solicitações sociais e técnicas.
Contudo, O papel da família nas aprendizagens da Matemática dos seus
educando depende de vários factores, mas evidentemente que um deles é o modo como
os familiares encaram a Matemática escolar, o qual provavelmente estará relacionado
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com o seu próprio processo de aprendizagem. Frases como ” no meu tempo não era
assim, no meu tempo aprendia-se mais”, etc. ilustram que as vivências pessoais dos
pais e avós são uma grande referência de análise.
Através de conversas com encarregados de educação apercebemo-nos que a
visão que têm da Matemática da escola, é a de uma disciplina importante, mas onde os
alunos aprendem a tabuada, as contas, aplicam formulas e pouco mais. Apesar de se
reconhecer a importância do desenvolvimento da técnica e da ciência e portanto da
Matemática, falar com pessoas sobre o papel desta disciplina nos currículos escolares,
diz-nos o modo como ela é encarada: uma matéria para a qual só alguns têm jeito,
difícil e causa de insucesso. Mesmo os futuros professores de Matemática quando
chegam às instituições de formação e são inquiridos pelos formadores acerca dos
grandes objectivos da aprendizagem da Matemática no ensino básico, revelam uma
visão “estreita”, referindo os chavões do “desenvolvimento do raciocínio” e de “não ser
enganado nas compras”.
Ricardo França Jardim, jornalista, escreveu no jornal Público uma crónica sobre
“as Armadilhas da Matemática”, onde refere as angustias das suas

primeiras

aprendizagens desta disciplina: “Aprendi os algarismos, a tabuada e as operações
aritméticas sob a forma de realidades tão estranhas ao meu mundo infantil, quanto os
reis da primeira dinastia, os rios, as serras e os planetas do sistema solar. Ainda hoje
sinto calafrios ao recordar os inenarráveis problemas da instrução primária”, (31-5-92).
Perguntar ao cidadão comum para citar algo oposto à Matemática, é ouvir como
resposta o Português ou as artes ou ainda coisas como o desporto e as viagens. As
justificações que apresentam são, que estas estão ligadas à criatividade a ao prazer,
colocando assim a Matemática como um área do saber aborrecida e sem apelo ao belo e
criativo. Uma pessoa respondeu ” A Matemática é uma disciplina sem aplicação prática
e que nos obriga a pensar muito…”
As novas orientações da Educação Matemática, nomeadamente o aumento da
importância da Geometria, o recurso a materiais concretos, as actividades investigativas
de descoberta, as estimativas, o cálculo mental e o trabalho em grupo têm sido
divulgadas principalmente através da formação inicial e contínua de professores. No
entanto como as encaram os pais nas aprendizagens formais da Matemática? A
utilização das máquinas de calcular, que reacções provoca?
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Como ultrapassar o fosso que existe entre a Matemática prescrita nos currículos
actuais, principalmente do ensino básico e a visão que provavelmente têm os pais e
outros familiares dos nossos alunos da Matemática e da sua aprendizagem?
Perrenoud ilustra bem esta discrepância , “de repente as estratégias que tinham
dado boas provas tornam-se ineficazes,…pedia-se aos alunos para se calarem, agora
pede- se- lhes que se exprimam, convidavam-no a não se aventurarem a falar a não ser
quando tivessem certezas, agora dá-se valor aos seus ensaios e erros elogiava-se o
trabalho solitário, agora insiste-se na cooperação…” (1995, p. 22).

O papel da família nas aprendizagens da Matemática
Um dos primeiros trabalhos encontrados em Portugal, que relaciona
especificamente a Matemática com o contexto familiar é o estudo realizado em 1981,
pelo Ministério da Educação e Ciência-GEP, que incluía 3553 alunos, espalhados por 7
escolas localizadas de norte a sul do país que concluiu que “os factores de
enquadramento

familiar

foram

determinantes

no

aproveitamento

escolar

da

Matemática” (p.120). Os factores de “enquadramento familiar” considerados neste
estudo foram: 1) grau de instrução do pai e da mãe, 2)estatuto socio-económico da
família, 3) interesse dos pais pelo trabalho e problemas escolares, 4)habito de leitura dos
jornais, 5)livros existentes em casa (p.119). Todos eles, à excepção de 3) mostraram
uma clara relação de dependência com os resultados escolares obtidos.
Mais precisamente, neste estudo, à semelhança de resultados obtidos noutros países, é
constatada uma correlação positiva entre o grau de instrução dos pais e os melhores
resultados obtidos nos testes de matemática pelos filhos, sendo a correlação, entre o
grau de instrução da mãe e os resultados escolares dos filhos, particularmente forte.
Relativamente ao factor socio-económico, este estudo, apesar de indicar predominância
de resultados escolares mais elevados na população economicamente mais favorecida,
declara-se inconclusivo devido ao número de alunos provenientes de classes com
rendimentos económicos mais baixos ser reduzida. Outra das conclusões é que “nem
sempre o interesse demonstrado pelos pais é importante para um melhor rendimento
escolar” (p.112), (pelo menos neste grupo de alunos), no entanto deve observar-se que a
percentagem de pais que declarou “nunca” se interessar pelos estudos dos filhos é
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praticamente insignificante. Finalmente, a correlação positiva entre bons resultados
escolares e número de livros e jornais existentes no lar também foi encontrada.
Outros estudos cujo objectivo é comparar o grau de desempenho dos alunos de vários
países mas que ao quantificarem o aproveitamento escolar em Matemática abordaram
questões sociais e familiares são o Second International Assessment of Educational
Progresss (SIAEP), realizado em Portugal em 1990-1991, e o Terceiro Estudo
Internacional em Matemática e Ciências (TIMSS) realizado em Portugal em 1995.
Relativamente ao SIAEP, destacamos que 79% dos alunos inquiridos de 13 anos
“concorda” ou “concorda totalmente” com a afirmação “os meus pais querem que eu
seja bom a Matemática”7. Segundo este estudo os alunos que não concordam com esta
afirmação têm piores resultados em Matemática sugerindo assim que o desempenho dos
alunos se pode relacionar com a “percepção das expectativas parentais (Ramalho,
1994). Note-se ainda que relativamente a esta questão, não havia diferenças entre sexos
assim como não havia diferenças entre os alunos de áreas urbanas, semi-urbanas e
rurais, havia uniformidade em todas as regiões do pais consideradas, e notava-se maior
aderência quanto mais elevado o grau de escolaridade, ou seja, nos alunos de 13 anos do
5ano de escolaridade 75% concordava enquanto no 9º ano era de 88%
Como já foi dito anteriormente o Terceiro Estudo Internacional em Matemática e
Ciências (TIMSS), realizado em 1995, não é um projecto essencialmente focado nas
questões familiares ou socio-economicas. No entanto nos seus resultados este estudo
mostrou que existia uma forte correlação entre os resultados dos testes em Matemática e
o meio sociocultural dos alunos, nomeadamente no que respeita aos recursos educativos
existentes em casa do aluno (números de livros, dicionários mesa para estudar e
computador) (Instituto de Inovação Educacional. Ministério da Educação 1996, 1997)

Como tirar partido da Matemática informal praticada em família, para a
Matemática da escola?
Um aspecto que convém focar

é sem dúvida a relação entre aprendizagens

informais da Matemática feitas no seio da família e a Matemática escolar.

Os pais

consideram por exemplo que actividades como jogos e adivinhas matemáticas não são
valorizadas na sala de aula (Baker, 2000). Este investigador inglês apresentou, no PME
24 em Hiroshima, parte de uma investigação no âmbito do “Leverhulme Numeracy
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Research Programme” (1997-2002),

onde se procura perceber

essa relação. Ele

pretende estudar até que ponto as práticas em “numeracia” da família são diferentes das
da escola, o que não quer dizer à partida que estas sejam menos interessantes ou
importantes. Baker afirma que as relações ente a escola e a família são complexas
apesar dos incentivos governamentais e dá realce ao facto da Matemática que se
aprende em casa e aquela que se aprende na escola

se relacionarem de forma

assimétrica, tendo a da escola um estatuto bastante mais elevado. No entanto aponta
para uma valorização das práticas familiares de “numeracia” no sentido de poderem vir
a influenciar os currículos, as escolas e os professores. Também Margaret Brown
(2000) numa conferência no ICME em Tokyo referiu a importância do conhecimento
informal da Matemática veiculado através da vida familiar, poder vir a ser uma base
para o conhecimento da escola.
Abreu, G (2000) num estudo que levou a cabo com 12 alunos ingleses e 12
paquistaneses e as respectivas famílias, verificou que tanto para uns como para outros, a
opinião das crianças relativamente

à Matemática na família e na escola variava,

podendo a resposta ser “é a mesma”, “é diferente”; “às vezes é a mesma e ás vezes é
diferente”, ( p. 28). As justificações que apresentavam referiam-se aos métodos, às
pessoas envolvidas e também à língua no caso das crianças bilingues.
Brown, A. (1993), levanta a questão do que pode ser considerado pelos pais
como uma actividade Matemática válida e quais os critérios dos professores para
avaliarem uma experiência de aprendizagem matemática. Para os pais jogar um jogo de
lógica ou construir uma caixa pode não ser considerada uma actividade matemática.
Muitas vezes os critérios limitam-se a apreciar se uma actividade foi engraçada ou
aborrecida.
Brown refere que o professor pretende que os familiares actuem simplesmente
“como agentes dos professores levando conjuntos de actividades para serem feitas em
casa e indo depois entregá-las na escola” (p. 208), não tendo nenhum papel criativo na
descoberta de actividades ricas matematicamente sendo o único critério o ser uma
actividade divertida. Segundo a opinião de Hancok R (1998) os pais precisam de ser
informados dos progressos dos seus filhos e os professores serão melhores profissionais
se ouvirem os pais.

7

Resultado idênticos (88%) foram encontrados nos alunos de 9 anos de idade
20

Projectos para a família
Em vários países se têm vindo a implementar projectos no âmbito da relação
escola -família cuja finalidade é ajudar os pais no apoio que podem vir a dar aos seu
filhos nas aprendizagens formais , nomeadamente na Matemática.
Em Portugal o projecto do DAPP (2000), “Parceria entre a Escola, a Família e a
Comunidade”, teve uma componente relacionada com a Matemática tendo elaborado
como um dos produtos finais, uma brochura para pais intitulada “À descoberta da
Matemática e a dinamização da biblioteca como formas de envolvimento dos pais”,
onde são sugeridas fichas interactivas para serem em feitas em casa.
O projecto nacional inglês IMPACT

(Mathematics, Parents, Children and

Teachers), apareceu nos finais dos anos oitenta pela mão dos investigadores Ruth
Merttens e Jeff Vass em 1985. Este projecto, um dos mais significativos na Europa,
pretendia envolver os pais no ensino e aprendizagem da Matemática tanto na escola
como em casa. Tinha como grande objectivo transferir para a família as actividades
preconizadas no currículo nacional (Curriculum 5-16, London HMSO,1985). No âmbito
deste projecto desenvolveram-se materiais para os professores que poderiam ser
partilhados com a família e que tanto podiam ser usados em casa como na escola.
Ainda no Reino Unido convém referir o projecto “Parental Involvement in the
Core Curriculum (PICC) que durante dois anos envolveu professores da Universidade e
professores de escolas primárias e que pretendeu explorar modos de trabalhar em
pareceria com pais e estudar até que ponto as ideias dos pais influenciavam as práticas
nas escolas. Uma das conclusões deste projecto foi que os professores necessitam de
ver contemplados nos cursos de formação inicial e contínua, aspectos respeitantes à
colaboração com os pais como parceiros no processo educativo.
Outro projecto que merece referência especial é o desenvolvido em Toronto
“The Family Math Program” fundado por Peter Saarimaki ,em 1981, o qual pretendia
dar a pais e alunos uma compreensão das linhas da Educação Matemática do currículo
canadiano, como por exemplo, aprender a pensar é mais importante que respostas
prontas e rápidas, o recurso a materiais manipuláveis, a resolução de problemas e
principalmente “open-ended investigations” (Saarimaky, P. 1993). Este projecto era
baseado no

EQUALS (1977), projecto destinado a elevar o nível de sucesso em

Matemática (Universidade da Califórnia). O projecto “Family Math” baseando-se na
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assunção que muitos pais gostariam de ajudar os seus filhos na aprendizagem da
Matemática, não sabendo como, pretendia responder ás seguintes questões:
“Como posso ajudar em casa os meus filhos a aprender Matemática?
Qual é o papel da Matemática no futuro escolar da minha criança e na sua vida
profissional futura? É possível haver prazer e divertimento com a Matemática?”.
E são estas também

provavelmente as questões que se colocam aos pais

portugueses.
Com pode a família participar nas aprendizagens escolares dos alunos se a Matemática
que os pais e os avós aprenderam no seu tempo “é tão diferente da de hoje”? Os jogos e
brinquedos que compramos para os nosso filhos poderão “conter Matemática”? Serão
úteis para as nossas crianças serem melhores alunos a Matemática?
Estudos feitos em Portugal no âmbito da colaboração da família relativamente às
aprendizagens escolares da Matemática dos seus educandos são escassas. Sabemos no
entanto por relatos feitos por directores de turma e professores que mantêm contacto
com encarregados de educação que esses apoios se traduzem muitas vezes, para os pais
que podem economicamente suportar essa despesa, por arranjar um explicador de
Matemática, mesmo nos níveis de escolaridade mais baixos. Para outros é a ajuda nos
trabalhos de casa, a consulta ao caderno diário e ao manual na tentativa de poder
explicar.
Projectos como o IMPACT e trabalhos de investigação no âmbito da
colaboração da família nas aprendizagens da Matemática, têm revelado que o apoio
familiar está relacionado com o sucesso dos alunos. Por exemplo o relatório “The
Family is critical to student Achievement” (1994), afirma que já não existem dúvidas
relativamente à importância do suporte familiar no sucesso das aprendizagens das
crianças, não sendo no entanto o estatuto social e económico da família que parece ser
determinante, mas sim o ambiente em casa que deverá ser favorável. As expectativas
positivas dos pais e o envolvimento na educação da criança tanto na escola como na
comunidade, o interesse pelo desenrolar dos acontecimentos na sala de aula e na escola,
são aspectos considerados fulcrais (Henderson A. and Berla N., 1994). Também outros
autores como por exemplo Thomas, G. (1993), referem estudos com crianças com
necessidades educativas especiais e que fazem progressos extraordinários com a ajuda
dos pais.
É interessante referir o recente fenómeno na América, em que se estima entre 800000 e
100000 o número de crianças que são actualmente escolarizadas em casa, seja por pais,
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explicadores ou mesmo por um professor que trabalha com grupos de famílias (Dossey,
J. e Usiskin, Z ,2000).

O que são os Trabalhos de Casa?
“Como toda a gente tenho a minha ideia sobre os trabalhos de
casa. Enquanto investigador, tenho evidentemente a fraqueza de acreditar
que ela é parcialmente fundamentada em elementos fiáveis de observação
e teoria e, pelo menos, melhor do que numerosas opiniões preconcebidas.
Mas, ao mesmo tempo, sei que, mesmo que eu tivesse inteiramente razão
e que a pudesse demonstrar, nada disso teria qualquer importância,
apenas porque a minhas convicções se fundamentam numa experiência
particular de aluno, pai, de intelectual, de sociólogo, participando de
representações da aprendizagem, do saber e da pedagogia, difíceis de
partilhar na praça pública. ” Perrenoud, 1995.
Se na Suiça os trabalhos de casa são objecto de grande polémica, visto que se
opõem aos defensores, os grandes críticos que consideram os deveres para casa uma
prática negativa e sem interesse para as aprendizagens (Perrenoud), em França “fazer os
deveres em casa é uma experiência essencial da escola da República” (Sénore D). Em
Inglaterra por exemplo somente há quinze anos o “homework” passou a ser uma prática
corrente nas escolas do ensino básico, sendo até aí somente reservado aos alunos do
secundário. Foi com o desenvolvimento da política de envolvimento dos pais nas
escolas, assumindo-se que os pais faziam parte do processo de educação, que surgiram
os trabalhos de casa de um modo regular, (David M, 1993). Neste país as escolas
publicas e privadas têm uma política própria em relação aos trabalhos de casa (tanto no
que diz respeito ao tipo de actividades como à quantidade), a qual deverá ser seguida
pelos professores. Nos Estados Unidos da América são enviados trabalhos de casa a
alunos de todos os níveis como refere Rickards J. (1980). Em Portugal sempre houve a
tradição dos TPC, os quais ainda hoje ocupam um lugar central na vida das crianças
(Canário R, 1999), tendo havido uma fase no final dos anos 70, principio dos anos 80
em que alguns professores de Matemática não enviavam para casa trabalhos de um
modo sistemático. De um modo geral nunca foi dada muita importância à participação
da família no apoio aos alunos na sua realização.
Num projecto ainda em curso com familiares de alunos d o 2º ciclo sobre os
trabalhos de casa a grande maioria dos pais defende os TPCs diários, propondo-se
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ajudar os seus filhos nessa tarefa. Poucos pais declaram que somente devem ser
enviados aos fins de semana (Monteiro C, 2000).
Será que o trabalhos de casa podem ser considerados como actividades a serem
realizadas fora da sala de aula com a participação ou não da família?
Na verdade os deveres como lhe chama Perrenoud ou os TPC estão muitas vezes
associados a actividades não criativas, repetitivas, à necessidade de cumprir um extenso
programa e de não haver tempo de o cumprir nos tempos curriculares. No relatório da
OCDE, !997, é frisado que actividades de “drill-and-practice” podem não estar
necessariamente relacionadas com benefícios para os alunos (Villas Boas A, 1998).
A ideia que os trabalhos de casa de Matemática se limitam a exercícios de
prática rotinizando procedimentos é muito generalizado, já que na sala de aula não há
tempo para praticar o que seria desejável. Por exemplo estudar Matemática com vista à
avaliação, é praticar para os testes em casa e tem evidentemente a ver com o tipo de
teste que os alunos sabem que irão ter, o que mostra como os TPC estão relacionados
com o tipo de trabalho que se trabalha na sala de aula,
No entanto, encarar os TPC fora desta linha já vai sendo perspectivada por
professores que pedem para além de exercícios de prática, trabalhos de pesquisa de
informação para desenvolvimento de projectos na sala de aula (de estatística por
exemplo), ou o estudo de um determinado tópico recorrendo ao manual. No entanto
estudar Matemática desta forma nem sempre está associada aos TPC, a menos que se
limite como foi dito a praticar algoritmos ou aplicações de regras.

Além destas

actividades, que evidentemente também podem ter a sua importância haverá outras que
será importante ter em conta como por exemplo:
Estimativas de medidas de grandezas relacionadas com objectos da casa;
Estudo de figuras através do seu traçado com instrumentos de desenho,
Leitura de um texto do manual de Matemática e escrita de um síntese sobre o
assunto.
Resolução de problemas, registando o processo de resolução
Recolha de informação para levar para a sala de aula no âmbito do
desenvolvimento de um projecto;
Jogos a realizar com familiares;
Elaboração de um esquema sobre o assunto tratado na aula,
Escrita de um texto sobre um assunto (por exemplo ligado à geometria).
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Estes exemplos de actividades poderão fazer a ponte com actividades de sala de aula ou
ainda como contributo para desenvolvimento de actividades mais globais.
Um dos aspectos que é focado por exemplo por Rui Canário (1999) é o da
diferenciação cultural do meio familiar dos alunos e as condições em que se faz o
trabalho de casa, podendo contribuir para acentuar desigualdades. No entanto
relativamente ao estatuto sócio económico o

relatório “The Family is Critical to

Student Achievement” é abundante em apresentações de projectos onde não é esta
variável que é determinante na distinção entre bons e maus alunos, mas sim os seguintes
aspectos: 1) criar um ambiente em casa que encoraje as aprendizagens; 2) Expressar
expectativas positivas em relação aos seus resultados escolares e também ao seu futuro;
3) manter-se envolvido na educação da crianças na escola e na comunidade (Henderson
A and Berla N, 1994). Por exemplo Clark R (1993) refere um estudo com crianças do
3º ano, onde se concluiu que os bons alunos tendem a vir de famílias que mais se
envolveram nos trabalhos de casa dos seus educandos. Mas alguns estudos mostram
que os pais reconhecem precisar de

apoio na forma de ajudar os deus filhos,

considerando que os seus conhecimentos são desajustados (Epstein J 1991).
As questões do stress na família relacionadas com a pressão exercida pelos
trabalhos de casa com a ajuda dos pais numa perspectiva de mudança educacional
imposta pela escola, foi estudada por Ulich (1989) na Alemanha através de um
projecto citado por David, M (1993) no seu livro Parents, Gender & Education Reform.
Ele entrevistou 12 alunos entre os 15 e os 19 anos e oito pais Um dos resultados que
convêm aqui salientar foi o seguinte: o acto de verificar se um trabalho de casa está
certo ou não implica a autoridade parental que lhe é conferida pela escola, um poder
parecido com o dos professores, o que leva a que a relação pais - criança se assemelhe à
da escola, “a minha tese é que é dada demasiada ênfase no sucesso escolar, o que pode
ser uma área de conflito na família” (Ulich, 1990, citado por David, M. 1993 p.154).
Também um estudo português levado a cabo por Rebelo J A e Correia O (1999) foca
este aspecto referindo que os trabalhos de casa são fonte de grande preocupação para
pais que quando não conseguem eles mesmo ajudar os filhos nessas tarefa, se esforçam
por arranjar alguém que ajude os filhos a levar os deveres feitos para a escola.
Rickards J faz uma recolha de trabalhos na literatura e encontra argumentos a
favor e contra os trabalhos de casa. Argumentos a favor: Aumenta o tempo de estudo,
desenvolve a iniciativa e o sentido de responsabilidade e ainda a percepção por parte
dos alunos de que há trabalhos que se fazem melhor sozinhos, Argumentos contra: é um
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trabalho sem consequências, leva imenso tempo que pode ser despendido noutras
actividades indispensáveis, com actividades lúdicas, recreativas e sociais, e é ainda
causa de perturbações familiares.
Parece pois, que o simples facto de o aluno ter de trabalhos para fazer em casa, não quer
dizer que aprenda mais e melhor. O tipo de actividades é fundamental, o apoio dado
pelos familiares e pelos professores é importante. A oportunidade também. A
sobrecarga de trabalhos para casa enviada pelos diversos professores (no 2º ciclo por
exemplo) é tal que muitas vezes a tarefa dos TPCs transforma-se um pesadelo para pais
e filhos.
É urgente que as escolas portuguesas definam políticas internas sobre este assunto, é
necessário haver nas escolas uma atitude consertada, para que o trabalho extra escola
dos nossos alunos resulte num benefício.
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O papel da família nas aprendizagens escolares básicas da
Matemática
Cecília Monteiro – Escola Superior de Educação de Lisboa
José Tomás Gomes – Escola Superior de Educação de Lisboa

Este projecto1 estuda o papel dos pais e de outros familiares que vivem com os
alunos, nas suas aprendizagens da Matemática, nomeadamente no apoio que
prestam aos trabalhos de casa, assim como avalia acções concretas de incentivos à
participação destes na vida escolar dos seus educandos.
São os seguintes os objectivos deste projecto, que se desenvolveu no âmbito dos
1º e 2º ciclos do Ensino Básico: a) identificar aspectos da relação da escola com a
família que favorecem ou inibem as aprendizagens da Matemática dos alunos do
ensino básico; b) obter informação da política seguida pelos professores do 2º
ciclo relativamente aos trabalhos de casa; c) identificar o papel dos pais ou outros
familiares que vivem com os alunos na elaboração dos trabalhos de casa e no
estudo da Matemática ; d) conceber, implementar e avaliar acções para os pais de
modo a aproximá-los das novas orientações da Matemática e possibilitar uma
colaboração com os seus filhos na aprendizagem desta disciplina.
Este estudo visa ainda fomentar nos futuros professores o desenvolvimento de
atitudes positivas face à colaboração escola – família, visto envolver alunos
finalistas do curso de Professores do Ensino Básico da variante Matemática/
Ciências no desenvolvimento de trabalhos de casa para serem feitos com
familiares e também nos ateliers de pais,
Até agora, a intervenção dos pais na vida das escolas dos seus filhos não tem tido um
peso importante, mesmo depois de se ter criado a Confederação Nacional da Associação
de Pais em 1991, determinando que os pais possam figurar como parceiros activos nas
decisões e actividades a desenvolver.
Também a investigação em Educação Matemática em Portugal tem prestado pouca
atenção às relações da escola com a família no âmbito das aprendizagens da Matemática.
Sabemos que existe uma cultura generalizada neste campo, que se traduz em atitudes
recíprocas pouco convidativas a que tanto pais como professores colaborem para o fim
comum das aprendizagens dos alunos. Se ouvimos muitas vezes dizer aos pais que é à
escola que compete ensinar, também ouvimos alguns professores referirem que, quem
sabe do assunto são eles e que os pais não se devem intrometer directamente. Muitas
vezes o auxílio dos pais remete-se simplesmente para a tarefa de arranjar um explicador
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Projecto financiado pelo IIE, no ano 2000/2001

(os que podem suportar a despesa), a fim de que o insucesso a Matemática não seja uma
ameaça ao progresso escolar dos filhos.
A comunicação pais –professores é feita normalmente via director de turma ou através
da caderneta do aluno e também através do caderno diário que permite aos pais terem
acesso aos conteúdos tratados nas aulas. É interessante realçar, a preocupação
manifestada por professores de Matemática relativamente àquilo que os alunos escrevem
nos cadernos diários. Sabendo que há pais que também são professores, o caderno diário
permite a estes avaliar o que é tratado nas aulas e ainda detectar eventuais erros. Ele
aparece pois como a imagem do professor aos olhos de certos pais, pelo menos daqueles
que folheiam os cadernos dos filhos, o que faz com que o caderno diário, não seja mais
um instrumento de trabalho das crianças, mas antes um documento onde estão registados
os sumários e aquilo que copiam do quadro.
Mais no 2º ciclo do que no 1º ciclo, ouvem-se queixas por parte de professores do
desinteresse dos pais pela escola; não aparecem quando são convocados pelo director de
turma. Na verdade e de um modo geral o motivo da convocatória é de natureza
disciplinar ou então de avaliação. Há pais que afirmam que quando são chamados à
escola é quase sempre por um “mau motivo”. No entanto razões de natureza social (Silva,
1996) podem ser também justificações para o afastamento dos pais da escola, visto que há
pais cuja cultura social é bastante desfasada relativamente à cultura dos professores. As
barreiras de ordem sócio - cultural aparecem assim como uma dificuldade recíproca da
relação escola família.
Vários estudos mostram que alunos que têm apoio familiar, nomeadamente nos trabalhos
de casa e cujos pais mostram interesse nas actividades escolares tendem a obter melhores
resultados, (Silva, P., Monteiro, C., Moreira, D., 2001). Nesta linha, alguns projectos têm
vindo a ser desenvolvidos em vários países focando aspectos relacionados com a
colaboração ou mesmo parceria entre escola e família. Em Portugal o projecto do DAPP
(2000) “Parceria Escola –Família - Comunidade” implementado em mais de vinte escolas
do primeiro ciclo dedica alguma atenção à colaboração da família nas aprendizagens da
Matemática no âmbito da resolução de problemas do dia a dia e do cálculo mental.
Também o projecto IMPACT (Mathematics, Parents, Children and Teachers) – Projecto
nacional inglês - (iniciado no Reino Unido em 1985 por Merttens & Vass) aparece na
cena internacional europeia como um dos mais importantes exemplos, na medida em que
influenciou as escolas inglesas na implementação de acções concretas de relacionamento
escola família no âmbito das aprendizagens da Matemática.

O estudo
Este projecto teve início em 1999-2000, tendo continuado durante 2000-2001 e
prevendo-se a sua conclusão em 2001-2002. Durante o primeiro ano estiveram
envolvidas no estudo uma escola do 2º ciclo (6 turmas) e uma escola do 1º ciclo com uma
turma de 23 alunos. Durante 2000/2001 estiveram envolvidas duas escolas do 2º ciclo,
com 6 turmas cada uma. A média do numero de alunos por turma no 2º ciclo é de 25.
Pretendendo-se antes de mais, interessar os pais ou os familiares que vivem com as
crianças na sua vida escolar, nomeadamente nas aprendizagens da Matemática, as
grandes apostas do projecto são os trabalhos de casa feitos com a colaboração da família
e também a implementação de acções presenciais com pais. Uma das investigadoras deste
projecto é tutora da prática pedagógica dos futuros professores do 2º ciclo de Matemática
e Ciências, o que permitiu durante três meses em cada ano, um contacto quase diário com
os alunos, as professoras destes (professoras cooperantes da prática pedagógica) e os
estagiários.
Foram feitos questionários a pais e alunos, entrevistas durante as sessões de pais e
analisaram-se os trabalhos de casa resolvidos com familiares. Também as conversas
informais com os professores da escola, nomeadamente os professores cooperantes,
permitiu recolher muita informação relativamente a certos aspectos pertinentes como por
exemplo a política seguida na escola relativamente aos trabalhos de casa de Matemática.
Ainda a relação com os elementos do conselho executivo foram sempre facilitadores do
trabalho levado a cabo.
Devido ao envolvimento dos estagiários no estudo eram discutidas, nos seminários da
prática pedagógica, situações que surgiam durante as aulas relacionadas com os trabalhos
de casa, assim como iam sendo postos perante questões que emergiam do estudo tanto na
sua componente teórica como empírica. Por exemplo foi visto e discutido o filme
“Trabalhos de Casa” de Abbas Kiarostami, para o que foram convidados os professores
cooperantes. Este filme permitiu o levantamento de questões importantes como a pressão
exercida na família pelos trabalhos de casa e a ansiedade face ao sucesso escolar das
crianças.
A concepção, implementação e avaliação de acções para a família foi também uma das
componentes fundamentais deste estudo, e tinha como grande objectivo permitir que os
pais se envolvessem nas novas linhas da Educação Matemática, tais como a resolução de
problemas, o cálculo mental, a geometria, e o uso de materiais auxiliares das
aprendizagens, como as calculadoras elementares e os manipuláveis.

Os trabalhos de Casa
Apesar de podermos pensar em diferentes modos de encarar os “TPC s” ou os deveres
(ver texto do grupo de discussão sobre a relação Escola –Família, de Silva, P., Monteiro,
C., Moreira, D., 2001), grande parte dos professores dos 1º e 2º ciclos limita-se a enviar
para casa exercícios rotineiros, de modo a que os alunos pratiquem regras e exercitem o
cálculo escrito, afirmando que na aula “não há tempo para praticar o que é necessário”.
Se os professores devem ou não enviar muitos ou poucos trabalhos de casa é uma das
maiores preocupações das escolas relativamente a este assunto, mais do que tentar
discutir que tipo de trabalhos de casa devem ser enviados e com que objectivos.
O envio de trabalhos de casa para serem feitos com a ajuda de um familiar foi uma das
primeiras iniciativas, logo iniciada em Janeiro de 2000, no início da prática pedagógica
do 2º ciclo. O objectivo principal era começar a sensibilizar os pais para a Matemática
que os filhos aprendiam na escola e também para os incentivar a uma colaboração, visto
que iríamos enviar um questionário perguntando a opinião deles relativamente à
periodicidade dos trabalhos de casa e à sua utilidade. Também neste primeiro contacto
pretendíamos saber do interesse dos pais em ajudarem os filhos e em participar em
sessões de Matemática especialmente pensadas para eles.
O tipo de trabalhos de casa enviados tinham normalmente uma situação ilustrada e de um
modo geral ligadas ao raciocínio e à interpretação de enunciados. No cabeçalho havia o
apelo para o trabalho ser feito com a ajuda de um familiar. Os primeiros trabalhos de casa
que foram enviados (por exemplo cálculo de perímetro e áreas através de situações em
contexto), apareciam por vezes resolvidos com erros. Esse facto fez-nos recuar nesse tipo
de problemas visto ser muito complicado referir a um aluno que a resolução estava
errada evidenciando falta de conhecimentos dos pais. Esta é aliás uma questão que nos foi
levantada durante este estudo. Como resolver este tipo de situações?
Alguns exemplos de trabalhos de casa para serem feitos por familiares nas escolas do 2º
ciclo
Pedir para serem medidos com o palmo do familiar e o da criança vários objectos como o
comprimento da mesa da sala ou o comprimento da lombada do manual de Matemática –
os resultados eram depois explorados na aula; Encontrar os doze pentaminós num papel
quadriculado enviado em especial para o efeito; problemas de raciocínio lógico e de
estratégia, alguns dos quais se resolviam facilmente por meio de tabelas ou diagramas;

receitas de bolos para um determinado número de pessoas, sendo dada a receita para um
número diferente; jogo de cálculo mental de expressões numéricas e com a calculadora;
inventar enunciados de situações em que eram dados por exemplo, imagens de bilhetes de
metro, de comboio ,de notas e de moedas; jogos.

Resultados
Em todas as fichas enviadas para casa era pedido para escreverem quem os tinha ajudado,
o que nem sempre acontecia. A grande maioria das respostas indicava a mãe (mais de
50%) como a pessoa que os ajudava nos trabalhos de casa, aparecendo de seguida o pai
(20%) Alguns alunos referem que os fazem sozinhos ou são ajudados por um irmão ou
irmã. Também apareceram casos de alunos que vão para colégios durante a tarde e fazem
lá os trabalhos de casa. Como se pode observar nas tabelas seguintes, a grande maioria
dos pais reconhece utilidade nos trabalhos de casa e dispõem-se a ajudar os filhos nessa
tarefa.

Parece-lhe útil que o seu educando leve trabalhos para casa de Matemática?

Todos os dias
Duas vezes p. semana
Aos fins de semana
Nunca

1º Ciclo (em %) N= 23

2º Ciclo (em %) N=101

58
21
21
-

90
10
-

Está disposto a ajudar o seu educando nos trabalhos de casa de Matemática?
Sempre
Por vezes
Aos fins de semana
Nunca

1º Ciclo (em %) N= 23
83
13
4
-

2º Ciclo (em %) N=101
83
12
6
-

Relativamente a sessões de Matemática para pais também manifestam interesse em vir a
participar. Veremos à frente como relativamente aos pais dos alunos do 2º Ciclo a
presença nas sessões foi muito inferior às intenções manifestadas nas respostas
evidenciadas na tabela seguinte:

Se viessem a realizar-se sessões de “Matemática para pais”, estaria disposto a
frequentá-las?
Sim
Não

1º Ciclo (em %) N= 23
74
26

2º Ciclo (em %)N= 101
70
30

Comentários aos Trabalhos de casa enviados para casa, para serem feitos com um
familiar
O quadro seguinte evidencia duas grandes classes de resposta relativamente aos
comentários escritos pelos familiares: aqueles que dão ênfase à falta de conhecimentos de
Matemática, como um impeditivo à ajuda aos filhos e os que realçam a importância da
colaboração entre pais e filhos.
Colaboração Família/ alunos

Conhecimentos Matemática

“É uma boa iniciativa pois apesar dos pais

“Eu acho que por vezes os pais não sabem

não terem tempo, este projecto obriga-nos a ensinar os filhos certos trabalhos de casa,
arranjar tempo e também a raciocinar,
alguns só têm a 4ª classe, que é o meu caso
aproximando pais e filha”

e fico com imensa pena de não poder
ajudar…”

“É uma forma de sensibilizar os E. E. para

“São complicados, não tenho prática de

uma tarefa como os TPC de grande alcance
para o sucesso escolar”

Matemática”

“acho bem que ajudemos as crianças…”
“ É de louvar a motivação dada aos alunos

“É útil haver colaboração no entanto a

com este tipo de colaboração que funciona

dificuldade com a Matemática é muito

ao mesmo tempo como um jogo criativo

real…”

em família”
“São um bom incentivo para o aluno e
para o E. E. incentiva à participação na sua
aprendizagem e também nos mantém
actualizados relativamente aos novos
métodos de aprendizagem”

Alguns familiares manifestaram-se contra problemas que consideravam “charadas” visto
não estarem directamente ligados a conteúdos como nos casos de problemas de estratégia,
ou em que era necessário inventarem situações para uma dada resposta, como neste caso:
“Sempre com prazer e dedicação, tenho explicado ou ajudado a aluna a compreender as
matérias. Muitas vezes examino os trabalhos de casa e ajudo a aluna a consolidar certas
matérias e a tirar certas dúvidas. No entanto, discordo de exercícios como o último
“Francisco homework”, que me parecem charadas cujo objectivo é “perder tempo”; Aqui
a minha colaboração é sempre muito relutante” (nota escrita pelo Encarregado de
Educação na caderneta do aluno).
A opinião dos alunos relativamente aos trabalhos de casa com familiares revela que de
um modo geral apreciam a iniciativa, no entanto alguns alunos queixam-se que os pais
chegam tarde a casa e não têm tempo para os ajudar.

Os ateliers de Matemática para pais

Realizaram-se dois ateliers para pais no 2º ciclo e um no 1ºciclo. No caso do 2º ciclo
foram realizadas duas sessões diferentes de Matemática para pais e outros familiares
interessados, com a duração de duas horas, em cada uma das duas escolas envolvidas no
projecto. Estas sessões que tiveram lugar em Março e em Maio de 2001, foram repetidas
em dois dias consecutivos, tendo havido um total de quatro sessões por escola. Foram
escolhidos a sexta feira ao fim da tarde e o Sábado de manha, para possibilitar uma maior
comparência.
Os pais de 12 turmas (seis de cada uma das escolas envolvidas) foram convidados a
participar nos ateliers, através de um desdobrável colorido feito especialmente para o
efeito. Nesse desdobrável, onde se mostrava algumas figuras feitas com peças do
Tangram, e a sequência numérica de Fibonnaci, seguiam os seguintes textos: “Na
sociedade de hoje, a Matemática é uma disciplina do Ensino Básico, cada vez mais
necessária como base da formação do indivíduo. Ela desenvolve capacidades
fundamentais como o raciocínio e a criatividade, ela permite adquirir conhecimentos
indispensáveis para resolver problemas do dia a dia e para se poder prosseguir nos
estudos”; “É sobre os novos rumos da educação Matemática que queremos conversar
consigo. A sua colaboração é muito importante para o sucesso do seu educando”;
“Chegou a altura de toda a família se divertir com a Matemática: com materiais

concretos, resolvendo problemas e falando e escrevendo sobre Matemática”. Fazia apelo
à participação e referia o mês, dia, a hora e o local da sessão. Pretendíamos assim que os
pais tivessem uma ideia do conteúdo das sessões e da importância que tinha a
participação deles. Os conselhos directivos das escolas colaboraram tendo providenciado
uma sala ampla, dado pessoalmente as boas vindas aos pais e disponibilizando chá e café.
A organização dos ateliers foi feita do seguinte modo: Havia várias mesas espalhadas
pela sala; em cima de cada uma delas havia actividades diversificadas dispostas de forma
apelativa, para os pais irem circulando pelas as mesas e observando e tentando resolver as
diversas situações e problemas. Junto de cada mesa estavam estagiários, professores
cooperantes e os professores responsáveis do projecto, a fim de apoiarem as actividades.
As actividades foram as seguintes distribuídas pelas sessões.
Euro e o Escudo
Cálculo de expressões e Geometria (cartões)
Desafios (problemas de estratégia)
Arco-íris circular
Problemas com fósforos
Actividades com espelhos
Geoplano - áreas e perímetros
Dominó com blocos lógicos
Actividades com o Cuisenaire
Pavimentações
Actividades com a calculadora
Tangram
Fotografias - orientação
Trivial das fracções
Carimbos
Depois da todos os pais terem percorrido as diferentes mesas houve um debate entre os
professores , os estagiários e os pais onde foram postas algumas questões, realçados os
objectivos da aprendizagem da Matemática para alunos do 2º ciclo e onde a participação
dos poucos pais presentes foi viva e animada. Alguns pais referiram a falta de
conhecimentos e de tempo para apoiarem os filhos, no entanto a maioria dos participantes
declarou apoiar os filhos em casa, referindo no entanto que a Matemática que aprenderam
na escola está muito esquecida.. No fim do segundo atelier os pais, no debate referiram o
interesse em aprenderem Matemática connosco e questionaram se não seria possível
levarmos a cabo sessões temáticas para eles aprenderem conteúdos concretos.

Avaliação da iniciativa
O primeiro facto a realçar foi a diferença da participação entre os pais dos alunos do 1º
ciclo e os do 2º ciclo, onde o primeiro caso apareceu a totalidade e no segundo um
percentagem inferior a 10%.
No caso do 2º ciclo, antes do convite para os pais participarem no primeiro atelier foi
enviada para casa uma carta referindo a iniciativa e se estariam dispostos a deslocarem-se
à escola para assistir a uma sessão de Matemática para pais, apontando já para datas
alternativas . Como se pode observar na tabela M o número de pais que manifestou a
vontade de participar foi quase o triplo do número daqueles que realmente participaram.
Em relação ao segundo atelier, o número de participantes aumentou para 16 na escola A
(com 10 pais “repetidos”) e manteve-se o mesmo número na escola B (com 6 pais
“repetidos”).
Tabela M: Primeiro atelier de Matemática - 2º ciclo - 2001
Escola
A
B

Nº de pais
134
145

Tenciona participar
34
25

Participaram
12
9%
8
5.5%

H/M
1 pai
1 pai

A grande maioria dos participantes eram mães, tendo no primeiro e no segundo atelier
estado presente um pai em cada escola mas iam acompanhados da mães dos alunos.
Tanto no 1º atelier como no 2º foi entregue um questionário para serem preenchidos pelos
participantes, anonimamente (alguns no entanto escreveram o nome). Relativamente ao 1º
questionário, perguntava-se o que lhes tinha parecido “importante” ou “muito
importante”, se ver a exibição de materiais e actividades de Matemática, se terem a
oportunidade de fazerem as actividades, de conversarem com os professores ou ainda
terem a possibilidade de dar sugestões para as aprendizagens da Matemática. Todos
referiram as quatro como “muito importante” excepto dois pais que não responderam à
questão das sugestões. Era ainda solicitado que fizessem comentários “sobre a
Matemática, a aprendizagem da Matemática, sobre tudo o que lhe parecesse importante
para o sucesso dos seus filhos nesta disciplina”. Todos escreveram neste item. Analisando
o conteúdo das respostas a maioria refere a importância da Matemática para o futuro dos
filhos. Três pais referem que um professor deve gostar de ensinar e dez referem como
positiva a iniciativa dos ateliers e a sua disponibilidade para participarem no futuro
noutras iniciativas. Uma mãe escreve: “Na minha opinião tudo o que seja feito no sentido
de ajudar o meu filho terá o meu apoio. Estarei sempre disponível para participar com

grande satisfação”. Alguns pais referiram ainda a vontade que numa próxima sessão os
filhos estivessem presentes. Nada tinha sido dito relativamente à presença das crianças, e
assim os pais entenderam que estes não deveriam ir.
No segundo atelier dissemos que os filhos poderiam vir, no entanto mais de metade não
os trouxe consigo. O questionário entregue nesta sessão tinha somente duas perguntas
abertas que eram as seguinte; “Qual lhe parece ser a melhor maneira de vos ajudarmos a
apoiar o vosso filho no estudo da Matemática?” e “relativamente a encontros deste
género, que sugestões faria para os melhorar?”.
Com resposta à primeira questão um participante escreve” Pessoalmente sinto grande
dificuldade em ajudar o seu filho porque não domino bem a matéria. Aceitei estar neste
atelier na esperança de encontrar uma ajuda. Não consigo sugerir um modo de o ajudar a
não ser uma explicadora. Talvez estes encontros sirvam para em conjunto fazermos
descobertas.” As resposta vão todas no sentido das dificuldades que têm para ajudar os
filhos visto não saberem Matemática. Alguns pais referem que os professores deveriam
“Ir perguntando ao aluno se têm dúvidas esclarecendo-as” ou “termos estas aulas de vez
em quando e aos nossos filhos a professora ou as estagiárias explicarem mais vezes
aqueles que possam ter dúvidas”. Estas respostas indiciam uma perspectiva de que
segundo eles os filhos aprendem através da explicação do professor e portanto se este
cumprirem com a sua tarefa que é ensinar, os filhos aprenderão. Há três pais que referem
as faltas dos professores.
Em relação à segunda questão as sugestões limitam-se a pedir uma maior frequência dos
ateliers e onde lhes seja explicada Matemática , como por exemplo” Ter aulas práticas ou
seja explicarem-nos como ensinar exactamente aos nossos filhos e verificarem se ficamos
preparados para os ensinar”. Outros pais referem que ainda não têm uma opinião
formada e um pede para os manuais dos alunos virem acompanhados de um manual para
os pais.
Os pais presentes nas sessões declararam que de um modo geral apoiam os filhos, o que
confirma a suspeita de que os pais participantes nas sessões estão já sensibilizados para
apoio aos seus educandos.

Comentários do trabalho desenvolvido e futuras iniciativas
Durante os dois primeiros anos do projecto, podemos tirar algumas conclusões no âmbito
dos trabalhos de casa e das sessões presenciais com os pais. Relativamente ao primeiro, a
iniciativa dos trabalhos de casa pareceu ter a adesão de grande parte dos pais e parece ser
um veículo de comunicação entre o professor de Matemática e a família. Surgiu a questão

dos erros de resolução de algumas situações (por exemplo a confusão entre área e
perímetro) e para já o que se fez, foi retirar esse tipo de situações, quando são trabalhos
de casa para serem feitos com familiares. Evidentemente que, se os pais vão ver os outros
trabalhos de casa e se interessam por resolvê-los com os filhos, a questão mantém-se. O
recurso ao manual dos filhos poderá ser um meio para certos pais tirarem dúvidas, mas
não para os que têm mais dificuldades a Matemática. Em relação aos ateliers, os pais
presentes manifestaram grande agrado pela iniciativa, no entanto a fraca participação dos
pais dos alunos 2º ciclo, comparada com a frequência dos do 1º ciclo, levanta várias
questões. Uma possível explicação para o aparente desinteresse dos pais dos alunos do 2º
ciclo, é a diferença da relação que se mantém entre o professor único e a os pais, (e o
facto das crianças serem mais novas), e a relação muito mais distante entre os professores
do 2º ciclo e a família dos alunos. Podemos interpretar a falta de comparência aos ateliers
como desinteresse? Não me parece que seja essa a razão e a literatura aponta para outras
razões como as diferenças culturais dos pais e da escola. É um campo de investigação a
explorar, no nosso contexto nacional onde ainda não há tradição de se chamarem os pais
à escola para fazerem actividades relacionadas com a Matemática ou outras disciplinas.
No ano de 2001/2002 pretende-se continuar a trabalhar com pais no sentido de perceber
melhor que formas serão de implementar em larga escala de modo a estreitar a relação da
escola com a família no âmbito das aprendizagens da Matemática. Assim é fundamental
encontrar modos de envolver os professores das escolas – não podem ser somente
professores que, de algum modo são eventuais colaboradores nas escolas, aqueles que
vão desenvolver iniciativas durante o ano lectivo, como foi o caso deste estudo. A
realização de fichas interactivas parece ser uma aposta para o ano seguinte visto permitir
uma comunicação entre pais e professores através de uma ficha onde o familiar que ajuda
a criança a fazer o trabalho de casa, faz um comentário escrito à actividade e a própria
criança também. O professor mediante os comentários escreve também uma observação e
a ficha volta para casa com outra actividade. Este processo talvez resulte mais rico do que
o trabalho de casa tradicional. Relativamente às sessões para pais continuamos a pensar
lavar a cabo mais duas sessões a fim de se perceber a melhor estratégia de chamar os pais
à escola.
Ainda se prevê como iniciativa prioritária uma sensibilização aos professores de
Matemática e aos directores de turma das escolas envolvidas de modo a colher e dar
informações relativamente a este processo e delinear estratégias de envolvimento do
corpo docente em futuros trabalhos de colaboração escola- família.
Referências:
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Formação inicial e primeiros anos de profissão
Lurdes Serrazina, Escola Superior de Educação de Lisboa
Isolina Oliveira, Universidade Aberta
Esta comunicação resulta do projecto O desenvolvimento profissional de professores do
1º ciclo em início de carreira e o ensino da Matemática desenvolvido durante o ano de
2000, numa escola do 1º ciclo dos arredores de Lisboa. Nele colaboraram quatro
professoras em início de carreira.
De acordo com diversa literatura dada a falta “dos benefícios da experiência” para muitos
dos professores em início de carreira os primeiros anos de ensino são períodos de
tentativa e erro constituindo um processo de “auto-socialização”. Isto mesmo parece-nos
ter acontecido com as professoras estudadas. A sua grande preocupação com a sua
inserção na escola, procurando afirmar-se na sua relação com as colegas e as famílias
parece-nos relevante.

Quem são as professoras? É possível delinear perfis?
No início do projecto algumas questões orientaram a investigação, tais como:
-

como é que os programas de matemática estavam a ser postos em prática pelas
professoras, em início de carreira?
que tipo de experiências de aprendizagem da matemática estas novos professoras
proporcionavam aos seus alunos?
qual o impacto dos primeiros anos de profissão nas práticas lectivas das professoras?

As sessões que decorreram ao longo do ano foram-nos afastando, nalguns casos, de
algumas destas questões e, entretanto, foram emergindo outras relacionadas com
problemas de gestão da sala de aula e de disciplina bem como os resultantes da ligação
com as famílias. A insistência e a permanência desses problemas tornou-se de tal modo
evidente que não era possível alhearmo-nos dessas temáticas. Autores como Bullough Jr
(1996) refere “que os problemas de gestão e de disciplina constituem um dos principais
aspectos da montanha russa emocional do primeiro ano de ensino” (p. 85). Afirmando
ainda que muitas vezes os professores em início de carreira possuem uma concepção de
ensino muito simples, mas optimista sobre as suas capacidades não antecipam os
problemas de gestão da sala de aula e de disciplina, apesar de isso ser considerado
normalmente uma das suas maiores preocupações.
Os estudos de Odelll e Ferraro (1992) referem que nos Estados Unidos se estima que
30% dos novos professores não ensinam mais do que dois anos. A qualidade das

1

primeiras experiências é muito importante na escolha que o professor faz de se manter ou
não na carreira.
Neste estudo apenas uma das quatro professoras estava a ensinar pela primeira vez, a
Sofia. A Catarina e a Carolina estavam no seu segundo ano de ensino e a Maria ensinava
pela terceira vez, embora tivesse leccionado apenas um ano no 1º ciclo. A sua formação
inicial também era diferente, bem como as suas intenções de partida. A Carolina fez um
curso de bacharelato para o 1º ciclo, numa escola de ensino superior privada, mas
aproveitando a alteração da Lei de Bases do Sistema Educativo e a oferta de poder
complementar o seu curso com mais um ano e ficar com Licenciatura, optou por o fazer
no primeiro ano de serviço em regime pós-laboral. A Catarina e a Maria tinham ambas a
licenciatura em Ensino Básico na variante Matemática/Ciências duma instituição de
formação pública, embora a Catarina tenha afirmado que, desde sempre quis ser
professora do 1º ciclo, tendo a sua opção por uma variante resultado do facto de não
existir ao tempo oferta na rede pública de formação para professor do 1º ciclo na sua
região. A Sofia possuía o bacharelato em 1º ciclo feito numa instituição privada.
Apesar de para qualquer uma delas os problemas de gestão e de disciplina serem
referidos com muito frequência, estes problemas marcavam com mais evidência o
discurso da Carolina e da Catarina. Estas professoras tinham turmas com alunos em
diferentes níveis de aprendizagem e com diversos níveis etários. A Catarina ensinava
uma turma do 2º ano, que já tinha sido sua no 1º ano, onde existia um aluno com graves
distúrbios de comportamento. O seu interesse em resolver o problema fez com que
durante o 1º ano de escolaridade se interessasse pessoalmente pelo caso, tendo
conseguido uma consulta médica da especialidade num hospital central. Ficou acordado
que o aluno seria seguido no respectivo serviço, mas problemas de ordem familiar
fizeram que esse seguimento fosse muito descontinuado e acabasse por deixar de existir.
Dada a gravidade da situação foi colocada na sala de aula uma auxiliar de acção
educativa com o exclusivo propósito de acompanhar aquela criança.
A Carolina tinha também algumas situações graves, não diagnosticadas, mas que
perturbavam seriamente o comportamento da turma.
A análise das entrevistas, dos registos escritos das dez sessões realizadas com as
professoras (com a primeira a 18 de Fevereiro e a última a 14 de Julho) e das
apreciações/reflexões que foram realizadas no final das sessões permitiram evidenciar o
modo como as professoras, em início de carreira,:
- perspectivam o ser professora;
- se relacionam com a matemática;
- se relacionam com os pais/família
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A formação inicial, o modo como viveram as suas experências escolares enquanto alunas
e as primeiras experiências como professoras contribuíram para a imagem que estas
professoras foram formando do que é “ser professora” e como encaram a sua actividade
profissional.
Como foi referido, as professoras deste estudo tinham formações iniciais diferentes, quer
globalmente como professoras, quer em termos da sua formação matemática. Também
nos parece existirem envolvimentos diversos no modo como escolheram ser professoras e
nas suas relações com a prática pedagógica, com a matemática e com os alunos.
É pois sobre o modo como as professoras se perspectivam enquanto professoras e sobre
as suas relações com a matemática que vamos fazer a sua apresentação.
Ser professora
O desenvolvimento profissional do professor é considerado um processo e não uma
sequência de acontecimentos pontuais (Huberman, 1993). A identificação de
regularidades nos primeiros anos levou alguns investigadores (Fuller, 1969; Huberman,
1989) a designar esta fase como um dos estádios de desenvolvimento profissional, o
período de ‘sobrevivência e descoberta’. Huberman caracteriza-o do seguinte modo: o
aspecto da sobrevivência está ligado com o choque da realidade, com a complexidade
inicial e a incerteza do ambiente de sala de aula, a contínua tentativa e erro, a distância
entre os ideais e a realidade do dia a dia da sala de aula”. Por sua vez, a descoberta tem a
ver com o entusiasmo do início da carreira, o orgulho de ter os seus próprios alunos e de
fazer parte de um grupo profissional. A literatura sublinha que, muitas vezes,
sobrevivência e descoberta são experimentadas em paralelo e que é esta última que
permite ao professor suportar a primeira.
Para a Maria (variante Matemática e Ciências da Natureza) que terminou o curso há três
anos, a sua primeira preocupação foi conseguir trabalho. Assim, no primeiro ano
leccionou o 1º ciclo num colégio, no segundo ano o 2º ciclo e no terceiro fez a opção de
voltar ao 1º ciclo.
Estou no 1º ciclo por opção .... experimentei o 1º depois quis experimentar o segundo e depois de
experimentar os dois, julgo que deste gostava mais ... foi mesmo por opção.
Mas .... gosto mais da relação, acho que é isso ... a proximidade, a relação com estes miúdos ... quer dizer,
eles são pequeninos começam connosco agora ... eu sinto que lhes dou muito mais de mim a estes do que
aos outros. São 50 minutos, que temos ali meia dúzia de conceitos, trabalham-se, passados 50 minutos vão
ter Português, depois vão ter Matemática e depois vão ter não sei o quê. E não há aquela proximidade, não
há. Há um afastamento maior... e é isso que me atrai no 1º ciclo, pelo menos durante uns tempos quero ficar
por aqui

Se é claro que, após terminar o curso, a primeira preocupação da Maria foi “arranjar
emprego” já se torna mais dilemática a escolha do nível de escolaridade a leccionar: 1º ou
2º ciclo?
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Neste momento, a opção que a Maria fez em trabalhar com crianças do 1º ciclo assenta
essencialmente na possibilidade de estabelecer uma relação pedagógica mais profunda
ou de proximidade, como ela refere, do que a que é possível no 2º pelo tipo de
organização que prevalece neste ciclo. Parece, contudo, que o dilema não está resolvido
quando diz que “pelo menos durante uns tempos quero ficar por aqui” (1º ciclo).
Para a Maria ser professora implica estabelecer uma relação e ver como os alunos se
desenvolvem.
A Catarina desde sempre quis ser professora do 1º ciclo, mesmo contra as opiniões das
professoras e da família que a aconselhavam a escolher outra profissão. Refere que
sempre gostou muito de crianças e que a sua tendência é para ajudar os alunos.
Foi opção desde o princípio, só 1º ciclo... porque gostava ... fui contra tudo aquilo que me pediam para ser
... tudo, até professores e ... família. Fui mesmo para o que queria, não havia mais nada e estou super
contente por estar onde estou. Não me arrependi ... mas é só no 1º ciclo, nem mais velhos, nem mais novos.

As suas preocupações enquanto professora situam-se na motivação que é/não é capaz de
provocar nos seus alunos. Teve uma experiência muito negativa com a sua escolarização
no ensino primário e hoje procura ser diferente, “ser professora” como refere durante a
entrevista por diversas vezes. Trabalhar neste nível de ensino permite-lhe estar junto de
crianças e também vê-las crescer e aprender “terem novos conhecimentos e quererem
mais”. Com crianças mais novas o que se privilegia é o cuidar “não há muito mais do
que isso” e com as mais velhas “já não se consegue mudar”.
Para esta professora é muito clara a opção que fez - trabalhar com crianças do 1º ciclo,
mudando ou transformando alguma coisa que impeça os alunos de aprender. Há um
delineamento de uma imagem de professora como alguém que ajuda os alunos a
desenvolverem-se e a saberem mais.
A Carolina é o seu segundo ano de ensino no 1º ciclo e escolheu ser professora. Fez
inicialmente um bacharelato em 1º ciclo, tendo-o completado com a licenciatura antes de
começar a trabalhar. Durante este ano viveu momentos de grande tensão emocional e o
seu discurso foi sempre muito marcado pela diferença que encontrou no modo como
trabalhou enquanto aluna e aquilo com que se deparou nas escolas. Lamenta frequentes
vezes que não se faça trabalho conjunto/colaborativo devido às dificuldades em conciliar
horários. Por este facto não planificam em grupo, embora mostrem e troquem materiais e
as classificações que atribuem aos alunos mesmo “que seja num corredor”.
... as pessoas são muito escolhidas ... há duas pessoas de manhã e duas à tarde. Arranjar tempo ... manhâ e
tarde ... se o outro não pode por isto e por aquilo ... não há uma ligação entre as pessoas.
... o que é que vais fazer ? para irmos mais ou menos dentro do mesmo ... mostra a ficha que vais fazer, vou
fazer igual à tua, já deste o metro? Então já fizeste isto? Como é que correu? Correu bem? Achas que posso
fazer da mesma maneira ou diferente? Falamos não muito mas tentamos falar .... e planificar e tudo ...
mostrando ... não planificamos juntas porque não conseguimos ter disponibilidade.
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Nos seus testemunhos surgem diversos dilemas e o facto de não ter com quem os discutir
provoca-lhe grande ansiedade. Os dilemas da Carolina reenviam para questões de
natureza prática: qual é a melhor maneira de trabalhar um conceito? Qual é o modo mais
adequado de lidar com um aluno? E com os pais? E com os colegas?
O discurso da Carolina é muito centrado em si e na sua preocupação em saber como será
a melhor maneira de fazer. Esta professora foi construindo uma ideia do que seria a sua
prática pedagógica baseada na forma como as aulas e as actividades eram desenvolvidas
na formação inicial. É manifesto que esta professora ancorava o seu saber nessa vivência
muito participada em grupo e sente-se confusa/perdida agora que esse apoio não existe.
A Sofia está a começar a sua vida profissional. É o primeiro ano que trabalha, e
manifesta uma atitude de desconfiança face às professoras mais velhas e que fazem parte
do quadro da escola. Considera que os melhores alunos, as melhores salas e materiais
ficam sempre com as professoras mais antigas na escola.
“Os professores mais antigos escolhem as salas e já têm os armários ocupados “

Como resultado da sua experiência e também porque já sabia, ainda como aluna, que
estas “coisas são sempre assim”, criou algumas regras que procura concretizar. Não usa
muito materiais, recorre com mais frequência ao manual e introduz desde o início do ano
algumas regras para “impôr respeito” aos alunos e também aos pais dos alunos. Procura
não se envolver muito com os alunos, manter um certo distanciamento dos pais, referindo
que:
“Até hoje ainda não tive problemas com os meus .... Eu só me começo a rir no último período ... ainda no
início do ano um pai perguntou a uma colega nossa se ela era nervosa e se tomava comprimidos ... ”

Esta professora diz não ter tido até hoje problemas com os alunos e com os pais, afirma
ter dificuldade em gerir a diversidade e que não consegue ter alunos a fazerem coisas
diferentes em simultâneo. Considera que não é muito importante para o professor ter
informações antecipadamente sobre os alunos com quem vai trabalhar, porque “quanto
mais um professor for na ignorância para a sala melhor”.
A Sofia parece ter uma ideia definida do que é ser professora e que está muito associada
à sua experiência enquanto aluna. Ela perspectiva a sua prática pedagógica com base
numa postura de pouco envolvimento com os alunos e com a escola, procurando manter
um certo distanciamento face aos projectos educativos.

Relação com a Matemática
Como é referido por Cooney (1985) os professores em início de carreira enfrentam uma
série de conflitos e não é claro que estejam equipados com os meios necessários para
poderem enfrentar o potencial embate entre as suas crenças e valores e as expectativas
dos alunos e das famílias sobre os professores e o currículo. Por outro lado, a relação que
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o professor tem com a Matemática parece ser um factor importante na forma como ele
lida com o ensino da disciplina.
A Maria sente-se à vontade em fazer matemática com os alunos. Este ano que tem alunos
do 1º ano tem procurado desenvolver determinados conceitos gerando uma aprendizagem
da matemática através do corpo, fazendo, deste modo, uma ligação à educação física,
associá-los a objectos que fazem parte do quotidiano dos alunos e partindo da resolução
de problemas.
Andei muito tempo à base de jogos, à frente, atrás, em cima, em baixo, ... e com a Educação Física
vínhamos cá para baixo fazíamos rodas, depois com arcos. Depois comecei com a qunatificação, um grupo
tem mais, tem menos ... mas tentei sempre associar a objectos ... coisas que eles têm, lápis, canetas...
... tento sempre associar a problemas e eles gostam, gostam de inventar problemas para as contas; às vezes
fazemos o contrário, às vezes sou eu que digo um problema, eles fazem a conta ou mostro logo a operação
e digo um problema para eles pensarem.

Esta professora trabalha a matemática em diversos contextos, por exemplo se se estiver a
a falar de história ou de português e se surgir a oportunidade altera o que tinha pensado
inicialmente para introduzir conceitos ou situações de matemática.
Mesmo com alunos que têm mais dificuldades a Maria manifesta facilidade em lidar com
essas situações. Refere que neste casos problematiza as situações que apresenta de um
modo mais individualizado
Por exemplo, tenho aí uns 3 ou 4 alunos que têm mais dificuldades quando eu na adição tiro uma parcela,
Têm mais dificuldade em encontrar aquela parcela ... se fôr 2+2 eles sabem que é 4, mas se fôr 2+ ... o que
eu tenho de juntar ao 2 para fazer 4... tenho lá miúdos que têm mais dificulade...Só a olhar não conseguem.

As ideias da Carolina sobre a Matemática e sobre como se deve ensinar Matemática está
muito ligada ao modo como aprendeu a ensinar na sua formação inicial. Refere que a
Escola onde fez a sua Formação Inicial dava muita importância à didáctica, ao modo
como ensinar. Ressalta do seu discurso uma dificuldade em lidar com situações que se
distanciem do modo (único?) como ela própria foi ensinada a ensinar Matemática.
... nós lá é assim ... existem ideias muito definidas sobre o que se acha da matemática. Utilizamos muitos
materiais .... a nivel de jogos, o Cuisenaire, a calculadora e nós aprendemos a trabalhar com isso tudo.
Chegámos cá fora não encontramos nada, ou seja, logo aí ficamos limitadas. Dizem-nos: ah isso não vale a
pena, são materiais complicados e dá trabalho

A Carolina conhece os materiais, sabe como trabalhar com eles e não entende como os
outros professores possam trabalhar com os alunos sem os utilizar. Para ela os materiais
com que aprendeu a trabalhar conferem-lhe segurança na abordagem que faz da
matemática. E, sem eles, sente-se um pouco perdida. Habituada a partilhar os materiais e
a “um constante acompanhamento” durante a formação.
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... houve sempre uma preocupação com a Matemática nos quatro anos. Mas acho que depois, ..., eu acho
que seria importante para as pessoas que começam a trabalhar durante os primeiros anos, terem também
alguém a quem pudessem ir dizer:
- Olhe, eu estou com esta dificuldade, quem é que me pode ajudar?

O facto deste ano estar a leccionar uma turma do 3º ano, constituída por alunos que se
encontram em estados diferentes relativamente aos conhecimentos matemáticos tem
criado dificuldades acrescidas a esta professora. Os alunos trazem conhecimentos que,
segundo a Carolina, foram ensinados de um modo muito diferente da forma como ela
aprendeu a ensiná-los e ela fica sem saber como lidar com este aspecto.
... e depois entra em contra-senso porque se pega numa turma de 3º ano, que já teve professoras
anteriormente e que ensinam diferente. E, por exemplo, um bocado que tem dado água pela barba é a
subtração, porque eu acho que subtrair é subtrair não é somar. E os miúdos vêm habituados a fazer 4 para 8,
4 para 10 e eu para mim isso não é subtrarir. .. não tinham a mínima noção de subtracção.

Esta professora está a ensinar uma turma do 3º ano pela primeira vez, referindo que o
modo como determinados conceitos são abordados nos manuais é diferente do modo
como ela própria foi ensinada na formação inicial. Segundo a Carolina, como não tem os
materiais para utilizar com os alunos, segue os manuais que fazem apresentações
diversas e ela fica sem saber como fazer, qual é a maneira mais adequada. Esta situação
de incerteza cria-lhe angústia e ela receia “baralhar os alunos”.
... o que eu dou primeiro, por exemplo, nos livros vem assim: dá-se a décima ao mesmo tempo dá-se o
decímetro, dá-se a centésima e ao mesmo tempo dá-se o centímetro ... e eu como nunca tinha dado o 3º ano,
fez-me confusão aquilo. Mas eu não consegui dar isto assim ... então dei a décima, a centésima e a
milésima, expliquei-lhes isso tudo, ensinei-os a ler e agora começei com o sistema métrico. Só que são
coisas muito abstractas para eles...

A Carolina tem muitas dúvidas sobre como trabalhar com os alunos os conhecimentos
matemáticos, tem dúvidas sobre os próprios conceitos matemáticos e perante as
dificuldades dos alunos em compreenderem algo sente que não é capaz de fazer novas
abordagens.
... eu sinto-me cómica...olha vou tentar dar assim, será que é a maneira correcta? E depois se eles não
conseguem perceber? Já tenho que ter uma na manga que é para conseguir ... às vezes até para nós, eu
chego a um ponto em que já estou confusa ... porque a pessoa chega a um ponto que quer explicar, explicar
que já está baralhada, vamos lá com calma.

Para a Carolina, estar a ensinar uma turma do 3º ano pela primeira vez levanta ainda
outro tipo de questões, “os alunos não trazem tudo o que eles deviam trazer do 2º ano” e
“eu tenho que pensar que para o ano posso não estar com eles”. Neste sentido a
preocupação da Carolina, durante o 1º período, foi procurar conhecer o que os alunos
tinham aprendido, como tinham aprendido e “tentar pegar naquilo e manipular ... e ao
mesmo tempo não fugir muito”.
A Sofia revela que a sua formação inicial foi muito teórica, os professores falavam muito
das coisas da matemática, dos conhecimentos matemáticos mas nunca lhes foi dada a
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oportunidade, por exemplo, de trabalhar com materiais manipulativos. Ouviu falar deles,
como podiam ser usados mas não os utilizou.
Os nossos professores estão há muito sem dar aulas ... é tudo muito teórico.

Esta professora não tem muito que contar sobre as suas aulas de Matemática. Programa
as aulas de acordo com o manual e muito raramente utiliza materiais. Segundo ela as
escolas também não os têm e quando isso acontece são os professores mais antigos nas
escolas que os utilizam nas suas salas.
Em algumas sessões foram propostos alguns temas matemáticos pelas professoras para
serem abordados em sessões seguintes, como por exemplo a noção de tempo. A Sofia
não manifestou grande entusiasmo nem se ofereceu para trabalhar com os alunos os
temas propostos. Contudo na sua apreciação final assinala como muito interessante a
ideia do relógio de areia para trabalhar a noção de tempo, construído por uma dos
professoras do grupo por sugestão de uma das investigadoras.
Ligação pais-escola-matemática
É interessante que desde o início a relação da escola com as famílias constituíu um tema
recorrente nas sessões que tivemos com as professoras. Quando se coloca a questão
relativa aos principais problemas com que se deparam os professores em início de
carreira surge precisamente a ligação da escola aos pais e como estabelecer essa relação
de um modo saudável.
As professoras salientam mesmo que as primeiras pressões sentidas quando iniciam a
actividade profissional decorrem da primeira reunião a realizar com os pais. Pensam que
é importante trazer os pais para a escola, mas revelam alguma ansiedade relativamente
aos contactos que terão de estabelecer.
Nos seus discursos qualquer uma das quatro professoras reconhece a necessidade de
estabelecer uma ligação com os pais embora refiram que a sua formação inicial não
valorizou este aspecto. Assim, é através de pequenos episódios que vão tacteando e
lentamente construindo modos de lidar com os pais. O principal apelo que as professoras
fazem aos pais refere-se ao apoio na organização dos materiais e cumprimento de tarefas
que são solicitadas por aquelas.
Nesta escola, de um modo geral as professoras sentem pouco apoio das famílias mesmo
quando solicitam a sua colaboração na resolução de casos complicados. A maior parte
das famílias vieram viver para esta região nos últimos anos e estão ainda a adaptar-se ao
meio, o que torna a sua participação mais difícil.
No sentido de melhorar a sua formação neste domínio, a professora Catarina começou
recentemente a frequentar uma acção “Pensar juntos em educação” promovida pela
autarquia e que junta essencialmente pais e professores. Segundo a professora a
participação nesta acção tem vindo a ajudá-la na ligação que pretende estabelecer com as
famílias. Aponto, como exemplo, a reflexão que tem sido feita em torno dos temas que
podem interessar professores e pais.
Quais são os temas que podem motivar a vinda dos pais à escola? No contexto do ensino
da Matemática as professoras defenderam que um modo dos pais participarem na escola
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pode ser solicitar-lhes a colaboração na construção de materiais, nomeadamente o
geoplano. Durante as sessões foi referido que essa participação pode ainda ter outro
objectivo como o dos pais se aperceberem mais facilmente do que se aprende hoje em
matemática. E que pode mesmo configurar um contexto apropriado para uma conversa
sobre o que se aprende hoje em matemática contribuindo para a construção de uma
imagem diferente.
Segundo as professoras, este aspecto em que se procura contribuir para uma mudança na
imagem que os pais têm da matemática é muito importante. Pode acontecer que se a
professora não ensina do mesmo modo que os pais aprenderam, alguns podem pôr em
causa a professora, como refere a Carolina:
O ano passado um pai insistiu que agora se ensinam outras coisas ... mas que ele então vai pôr o filho
noutra professora que ensine como ele aprendeu ....

Um aspecto muito mencionado pelas professoras é a realização do trabalho de casa,
considerando como positiva a sua colaboração. Como argumenta Maria:
Todos (refere-se aos alunos da sua turma deste ano) fazem os trabalhos de casa com os pais e isso é bom,
seja em que área for, eu sou só uma, mesmo tendo um grupo homogéneo eu não consigo estar sempre ali,
um a um, e ajudar naquilo que eles precisavam, aquele momentinho em casa é indispensável, seja na
matemática ...

Essa ajuda que as professoras consideram indispensável pode, contudo, manifestar-se
como inconveniente em determinadas situações. Acontece com frequência os pais
ajudarem os filhos na realização do trabalho de casa mas as respostas não virem
correctas. A Maria menciona o caso de uma má solução na representação no ábaco e as
dificuldades que teve em explicar à criança que a sugestão do pai não estava bem.
As professoras revelam preocupações relativamente ao modo como os pais ensinam os
seus filhos em domínios específicos como a matemática e que pode, por vezes, interferir
na aprendizagem dos alunos. A Maria refere, por exemplo, que quando introduz a adição
e a subtracção procurando associar a objectos, ”os meninos automaticamente contam
pelos dedos, foram os pais que ensinaram ... eu não consigo combater isso”.
A Catarina também menciona o facto dos alunos já trazerem a contagem pelos dedos
como adquirida: “eles agora contam pelos dedos, foram os pais que ensinaram, não é
mau... eu acho é que não pode vir logo assim....”
A Carolina, por exemplo, já sentiu dificuldades em tratar com situações relativas ao
ensino de um procedimento ou de conceitos porque os pais não se reviam no modo como
a professora estava a introduzi-los.
Os miúdos vêm habituados a fazer 4 para 8, 4 para 10 ... então eu estive a explicar-lhes que não queria
assim as contas mas sim 8-4 porque depois eu dizia-lhes 8-4 e eles não eram capazes de fazer. .. não tinham
a mínima noção de subtracção ... os pais entravam em choque porque não percebiam por que é que eu
explicava as contas assim, quando usei o transporte ainda menos.
(...) é o que eu digo, aparece de uma maneira, depois aparece de outra...
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Há outro tipo de episódios bem sucedidos em termos de colaboração com os pais,
nomeadamente na construção de materiais, como por exemplo o descrito pela Catarina:
Eu o ano passado construí geoplanos com os meus alunos..., só que o ano passado tinha crianças que os
pais colaboravam, trouxeram pelo menos a tábua com os preguinhos e eu tive que levar para casa trinta
tábuas e montar aquilo tudo sozinha ... eles eram muito pequeninos e eu não podia pô-los com os martelos.

Em relação à aprendizagem da matemática há outro aspecto identificado pelas
professoras e que remete para as expectativas dos pais em relação ao sucesso dos filhos
nessa disciplina. As professoras consideram que os pais são condescendentes com o
insucesso em matemática, como diz a Carolina:
... os pais têm poucas expectativas em relação às coisas ... passam o 9º ano já é bom...teve satisfaz já é
óptimo! Eu também era fraquinho... Eu também não era capaz... Ah! Isso a matemática foi um terror.

Outra questão com que as professoras se deparam no difícil equilíbrio a estabelecer com
as famílias remete para a decisão a tomar sobre a participação em actividades
extracurriculares. Segundo as professoras a escola está constantemente a ser solicitada
para participar com os seus alunos em diversas actividades exteriores à própria escola,
por exemplo, promovidas pela autarquia. Acontece com alguma frequência terem que
optar por colaborar nessas actividades e “não cumprirem o programa” ou o contrário.
E fica-lhes a dúvida: o que é que os pais acham mais importante?
Para a Catarina o que os pais pretendem é que “os filhos saibam ler e não se importam
com os cartazes e o teatro”.
Quando questionada, pelas investigadoras, esta visão dicotómica entre a realização das
actividades extracurriculares e o cumprimento do programa, as professoras referiram que
sempre que possível procuram articular os temas matemáticos com as tarefas propostas
para a participação nas actividades exteriores à escola.

Discussão final
Nesta discussão final pretendemos analisar as principais questões que se colocam a
professores em início de carreira e reflectir sobre a influência que a formação inicial pode
ter no modo como as professoras as enfrentam.
Há naturalmente um primeiro momento de “choque com a realidade”, como todas as
professoras mencionam. Contudo, este primeiro momento não é vivido do mesmo modo
por cada uma delas. É possível perceber que a formação inicial tem influência no modo
como estas professoras procuram lidar com situações que remetem para:
- relação interpessoal com os colegas mais antigos na escola;
- gestão de sala de aula;
- ligação escola-família;
- relação com a matemática.
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Até que ponto as ideias que transportam da formação inicial as ajudam nesses primeiros
momentos de contacto com a “realidade”?
As professoras Maria e Catarina consideram que a formação inicial lhes conferiu um
modo de ver a escola, o ensino e a aprendizagem que difere muito daquilo com que se
deparam quando contactam e interagem com os professores mais antigos. Acontece com
frequência ouvirem que as suas ideias “são muito bonitas mas na prática vão contra o que
se pretende ensinar às crianças”. Por exemplo, à Maria no seu primeiro ano de serviço
num colégio, foi-lhe barrada a hipótese de realizar actividades com calculadora porque “a
utilização da máquina faria com que as crianças não se esforçassem por memorizar”.
Apesar destas contrariedades, estas professoras procuram pôr em prática as suas
convicções e têm um papel dinâmico na escola, integrando a equipa do projecto
EntreCulturas.
A professora Carolina sente o mesmo particularmente em relação ao modo como
aprendeu a ensinar matemática e como agora na escola os professores mais antigos
ensinam. Esta professora que considera estar melhor preparada para ensinar Matemática
do que Língua Portuguesa tem sofrido com a contradição de ter aprendido, por exemplo,
a utilizar materiais manipulativos e agora não os poder usar. O primeiro ano que
leccionou fê-lo num colégio onde não existia qualquer tipo de materiais. E durante os
quatro anos de formação inicial a perspectiva de formação que interiorizou foi no sentido
de que ensinar Matemática pressupõe a utilização de materiais manipulativos.
A professora Sofia não vive tão fortemente estas contradições porque como ela própria
menciona o seu ensino foi “mais teórico” e “a metodologia transmitida no curso não foi a
mais acertada”. Percebe-se que esta professora durante a formação inicial não construiu
convicções e que as suas argumentações são mais baseadas no que foi ouvindo dizer ao
longo do seu percurso sobre a escola e como se aprende. Para esta professora parece
contar mais a sua experiência como aluna, antes da formação inicial, não referindo
qualquer experiência relevante na sua formação para professora.
Há preocupações comuns ou não? Se há como tentam lidar com essas preocupações?
Um dos problemas com que a professoras se debatem tem a ver com a gestão da sala de
aula. As quatro professoras têm ideias sobre como deve ser feita essa gestão mas
enunciam um conjunto de obstáculos que impedem que muitas vezes o ambiente de sala
de aula se torne agradável.
A professora não ser a mesma de um ano para o outro;
... andei todo o 1º período a ver o que é que eles sabiam, o que é que eles não sabiam (Carolina)

A dificuldade em lidar com as famílias, em relação à qual não se sentem preparadas;
A sala ser partilhada por duas professoras, uma mais experiente, mais velha e professora
do quadro da escola;
... tudo o que deixavam na sala estava estragado,..., desisti de colocar trabalhos nas paredes da sala...
(Carolina)
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Não fazerem trabalho colaborativo e as professoras mais antigas não partilharem os
materiais e estarem à espera que sejam as mais novas a fazer e a “dar os materiais”,
Não saberem se permanecem na escola no próximo ano;
... eu para o ano posso não estar com eles

A impossibilidade de se reunirem para falarem sobre os seus problemas
Para Cole (1992) todos os novos professores precisam de assistência continuada e apoio
no seu desenvolvimento mas essa assistência e apoio não necessita, na verdade não pode,
ser genericamente prescrita, monitorada e controlada. Em vez de encontrar a melhor
forma “para desenvolver” professores, necessitamos de considerar como encontrar
formas de ajudar os professores a identificar as suas próprias necessidades de apoio e
preferências e propiciar-lhes uma larga variedade de oportunidades e estratégias para eles
terem controle sobre o seu próprio desenvolvimento profissional. Tal como não há uma
forma única de ensinar os alunos, também não há uma forma única de providenciar o
apoio necessário aos novos professores.
Programas bem sucedidos como o de Cole são baseados em contextos escolares no qual
há um grande empenhamento para o desenvolvimento profissional; “professores e
administradores começaram por considerar os contextos da escola e como, nos seus
diversos papéis, eles podem criar um clima de apoio, e encorajar atitudes e práticas de
ajuda e de partilha. Nesses contextos, é conseguida uma ‘harmonia’ entre imperativos
institucionais para reformar e prerrogativas individuais, e entre as condições necessárias
para tentar mudanças sistémicas e as condições que envolvem os professores individuais
no seu trabalho (Little, 1993).
Para que a aprendizagem ocorra, os novos professores precisam de enfrentar desafios às
suas ideias prévias sobre o ensino e a aprendizagem. No entanto, devem ser
acompanhados por uma relação de mentoring que propicia um alto nível de apoio e
sustenta os seus sentimentos de auto-confiança e auto-estima.
Elliot e Calderhead (1994) exploraram os aspectos afectivos do conhecimento
profissional dos novos professores. Reconhecem a importância de desafiar as ideias préexistentes, mas enfatizam que o processo deve ser apoiado de modo que ocorra
crescimento e desenvolvimento profissional. Mas este processo deve ter duas direcções,
no qual os novos professores e aquele que os apoia reconhecem que podem aprender uns
com os outros, no contexto da relação que se desenvolve ao longo do tempo num
ambiente de aprendizagem colaborativo.
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