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Em Portugal, o conhecimento matemático do professor tem sido alvo de 

estudo, existindo já bastantes trabalhos de investigação que se centram na figura do 

professor de matemática e, em particular, no seu desenvolvimento profissional. Quando 

se estuda o desenvolvimento profissional do professor, para além dos processos 

inerentes ao próprio desenvolvimento, o conhecimento da área específica que lecciona, 

neste caso a Matemática, é considerado um dos aspectos mais importantes. 

Em 1996, no IV Encontro de Investigação em Educação Matemática, em que o 

tema foi “Desenvolvimento Profissional dos Professores de Matemática: Que 

Formação?”, surgiu um conjunto alargado de trabalhos nesta área e deu-se 

inevitavelmente também especial atenção ao conteúdo matemático. Contudo, a 

formação matemática do professor tem vindo a ser uma preocupação daqueles que, nas 

instituições de formação, têm como meta proporcionar os conhecimentos necessários 

aos futuros professores, de modo a que eles venham a desempenhar um bom trabalho. 

Sabe-se, no entanto, que, para tal, não bastam sólidos conhecimentos de Matemática, 

mas que são necessárias também determinadas atitudes, face à aprendizagem desta 

disciplina, que contribuam para um desenvolvimento integral das crianças e dos jovens. 

Neste encontro pretendeu-se pôr em foco a componente do conhecimento 

matemático do professor. Assim foram levantadas algumas questões que se consideram 

cruciais e a que os diversos artigos deste livro tentam dar resposta: Quais os 

conhecimentos fundamentais? Haverá diferenças entre a Matemática escolar e a 



Matemática que se ensina nos cursos que não são cursos de Educação? Que diferenças 

entre a formação dos professores dos diferentes níveis de ensino? Que estratégias de 

formação?  

Assim, neste encontro, XII Encontro de Investigação em Educação 

Matemática, pretendeu-se: (a) promover um debate aprofundado sobre a componente 

matemática na formação do professor nos diversos níveis de ensino; (b) perspectivar e 

discutir a formação à luz das actuais orientações curriculares do ensino básico e 

secundário; (c) analisar as implicações da formação matemática em termos de 

desenvolvimento de materiais e da formação de professores e (d) colocar questões para 

investigação futura. 

Este livro está organizado à volta de quatro secções onde se podem encontrar 

diversos artigos que tentam dar resposta aos propósitos do encontro. A primeira é 

constituída pelos artigos resultantes das duas conferências plenárias do encontro. A 

segunda, “A componente Matemática na formação de professores do 1º ciclo e do pré- 

escolar” é constituída por um conjunto de quatro artigos onde se discute a formação 

matemática dos professores destes níveis de ensino, quer a nível da formação inicial 

quer a nível da formação contínua. A terceira secção, “Competências matemáticas à 

saída da formação inicial”, apresenta um conjunto de artigos que problematizam a 

competência dos professores, à saída da formação inicial, no que diz respeito à 

formação matemática. A última secção, “A formação Matemática ao longo da carreira 

profissional do professor” inclui artigos que narram alguns modelos de formação de 

professores que podem promover o conhecimento matemático ao nível da formação 

contínua. 

Este encontro, que culmina com a publicação deste livro, apresenta como 

conclusão emergente a necessidade de um trabalho e de uma articulação mais estreita 

entre matemáticos e educadores matemáticos no contexto da formação de professores, 

sendo para tal necessário um entendimento consensual sobre o significado de formar 

professores. 
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Introducción 

 

 

En el marco de la asignatura Prácticas de Enseñanza de Matemáticas en Institutos, 

de la Licenciatura de Matemáticas de la Universidad de Granada, que atiende a la 

formación pedagógica de futuros profesores de matemáticas de enseñanza secundaria, los 

estudiantes nos han planteado la siguiente cuestión: ¿Se puede enseñar matemáticas con 

juegos? Todos los profesores de matemáticas podrían darle respuesta a esta pregunta con 

argumentos que provienen de su experiencia docente o de las lecturas realizadas. Pero no 

sabemos cómo repercutirían en los estudiantes estas respuestas.  

El formador, responsable de la asignatura, podría  presentarles aportes teóricos que 

ayudan a estudiar la cuestión. Por ejemplo podría decirles que: 

- El aprendizaje se produce por interacción entre el sujeto que aprende y las 

situaciones prácticas que le dan sentido (Ausubel, 1980), y que el juego, que es una 

situación práctica, puede producir aprendizaje. 

- Los juegos crean situaciones en las que los alumnos entran en contacto con 

problemas, les obligan a buscar estrategias para afrontarlos con mayores 

posibilidades de éxito (Corbalán, 1994), y algunas de estas estrategias encierran 

matemáticas. 

- Los currículos actuales (NCTM, 1991; Ferrini-Mundy y Martin, 2000) consideran 

que el aprendizaje matemático tiene que llegar por medio de la acción sobre objetos 

concretos, entre los cuales los juegos son elementos interesantes. 



 

  

 

- Los juegos geométricos, como El Tangram, promueven una relación espontánea con 

aspectos espaciales, lo que hace que se generen hábitos que van a favorecer la 

creación de sentido espacial de los jugadores (Alsina y otros, 1997). 

 

Los estudiantes pueden recibir estas ideas como verdades absolutas, que les sugieren 

que los alumnos obtienen mejores resultados escolares empleando juegos en clase. ¿Es esa 

la idea que quiere transmitirles el formador? ¿Cómo hacer que el conocimiento profesional 

le sea significativo al estudiante? 

El formador de profesores pretende que el estudiante se haga una imagen de la tarea 

profesional en la que se integren aspectos fundamentales de la docencia, y que perciba las 

matemáticas como una herramienta para ayudar a los alumnos en sus procesos de 

crecimiento personal. Para conseguir estos objetivos, dispone de un conocimiento 

profesional, emanado de la investigación y de la práctica educativa. Para que este 

conocimiento le sea útil, el estudiante tiene que integrarlo de manera significativa en su 

visión de la profesión. Pero no podemos olvidar la situación actual de los estudiantes, es 

decir, que: 

– Son aún alumnos, que tienen que satisfacer las exigencias del formador, en el marco 

de los cursos, para que éste les asigne una calificación adecuada  

– Probablemente estén buscando una respuesta técnica que les diga qué contenidos 

matemáticos se pueden enseñar con juegos, y qué juegos existen para la enseñanza 

de las matemáticas, entendiendo enseñar como ayudar a que sus alumnos obtengan 

éxitos académicos, es decir, que resuelvan ejercicios estándares, que suelen aparecer 

en los libros de texto y en las pruebas, aunque su resolución no indique que han 

comprendido el concepto, etc. 

En estas condiciones, los estudiantes interpretarán lo que les diga el formador de 

forma distinta a como él espera que lo hagan, ya que las expectativas de los estudiantes no 

coinciden con las expectativas que tiene el formador de ayudarles en su desarrollo 

profesional. Parece que nos encontramos en un círculo vicioso: Si se le suministra al 

estudiante alguna parte de los resultados que la comunidad de educadores matemáticos va 

aceptando como conocimiento profesional (especialmente el conocimiento estático, Blanco, 

1999) corremos el riesgo de que lo interprete de manera técnica, ya que, como dice Schön 



 

(1992), la Universidad puede seducir y abandonar al licenciado, a quien se le ha creado 

unos hábitos de rigor y validación del conocimiento matemático que no puede aplicar al 

conocimiento profesional. Y es que el estudiante, que domina un conocimiento matemático 

que tiene una estructura formal muy clara, demanda a la didáctica esa misma estructura 

formal, que se concreta en estrategias tecnológicas de enseñanza que le ayuden a conseguir 

que sus alumnos dominen destrezas matemáticas. También puede ver el conocimiento 

profesional como un conjunto de máximas eruditas, con las que espera analizar la 

enseñanza. Pero el contraste con la práctica profesional le puede llevar a despreciar este 

conocimiento, creándole una actitud de escepticismo respecto a la preparación profesional 

recibida. Cuando esto ocurre, el estudiante puede devenir en un profesor artesano, que basa 

su actuación en principios subjetivos de acción. 

Para evitar en parte este círculo vicioso, los planes de formación inicial de 

profesores recurren a la realización del Practicum (Stagio pedagógico), en el que se deja al 

futuro profesor en un aula de secundaria para que se relacione con los alumnos, a cargo de 

un profesor experto que actúa como tutor (orientador), que le ayude a situarse a los 

estudiantes en la perspectiva del docente profesional. Durante el practicum, el estudiante 

desarrolla destrezas técnicas de comunicación con los alumnos, pone al día sus 

conocimientos de la matemática escolar y comienza a percibir la que será su profesión 

futura. Pero, ¿es suficiente con esta experiencia de inmersión en la profesión docente y de 

actuación semiautónoma del estudiante para cambiar las expectativas que le dominan, fruto 

de su larga vida como alumno? ¿Cómo utilizar esta experiencia de prácticas para ayudar al 

estudiante a relacionarse con el conocimiento profesional (especialmente con el 

conocimiento dinámico, Blanco 1996) y sobre todo a procesarlo? 

Para afrontar esta problemática, en la Licenciatura de Matemáticas de la 

Universidad de Granada, España, estamos tratando de que la asignatura Prácticas de 

Enseñanza de Matemáticas, tenga una orientación de taller de reflexión de los estudiantes. 

Esta asignatura se encarga de regular el practicum, promoviendo una revisión antes, durante 

y después de que los estudiantes hayan pasado por los centros de enseñanza,. Durante tres 

meses tratamos de que los estudiantes lleven  a cabo un proceso de reflexión sistemática 

sobre cuestiones profesionales surgidas durante su paso por la práctica.  



 

  

 

En esta ponencia describimos el proceso formativo que se está llevando a cabo en la 

Licenciatura de Matemáticas de la Universidad de Granada, dentro de la asignatura 

Prácticas de Enseñanza de Matemáticas en Institutos. Los trabajos realizados sobre esta 

asignatura nos han permitido esbozar una investigación sobre la práctica del formador. 

La ponencia se compone de 4 puntos. En primer lugar hacemos algunas 

consideraciones teóricas sobre el profesor y la formación de profesores. Posteriormente 

describimos el plan de formación en la asignatura Prácticas de Enseñanza de Matemáticas 

en Institutos (Flores, 1998a, 1998b, 2000), y la evolución que ha sufrido a lo largo de 9 

años. Entre otros objetivos, en la asignatura tratamos de que los estudiantes se relacionen de 

manera significativa con el conocimiento profesional del profesor. En el tercer punto de 

esta ponencia mostramos un caso en el que hemos estudiado la forma en que un grupo de 

estudiantes se ha relacionado con el conocimiento profesional. Cerramos la ponencia 

mediante unas conclusiones sobre el proceso descrito. 

 

 

Características del Profesor y la Formación: El Profesor como Profesional Crítico y 

Reflexivo 

 

Con la explosión de la sociedad urbana, la enseñanza se ha generalizado, tendiendo 

a la escolarización plena en las edades tempranas. La revolución industrial y los modelos 

derivados de la política de empresa hacen que desde la década del cincuenta se considere la 

docencia como una profesión de carácter tecnológico, marcada fuertemente por la intención 

de lograr ciertos objetivos observables. Para alcanzar estos objetivos es necesario que los 

docentes tomen en cuenta las condiciones en las que se produce su actuación y la de sus 

alumnos y se comprometan en su desarrollo, con lo que podemos decir que tendemos hacia 

la profesionalización del profesor de Matemáticas (Noddings, 1992; Romberg, 1988). 

Las evoluciones posteriores de las ciencias cognitivas, han llevado a caracterizar el 

aprendizaje por algo más que las conductas explícitas. La concepción democrática de la 

sociedad ha provocado que se considere que la tarea profesional del docente es atender las 

necesidades del alumno en su incorporación al mundo y a la sociedad. Con ello la actuación 

del profesor no está sólo marcada por los fines instructivos del alumno, sino que tiene que 



 

atender al desarrollo de la persona que se forma en el contexto cultural en que vive 

(Contreras, 1997). Por eso, la docencia se distancia de la técnica, lo que da lugar a definir al 

profesor como un profesional práctico con función ética, que pone en tela de juicio los 

valores dominantes, constituyéndose en profesional crítico (Carr y Kemmis, 1988; 

Contreras, 1997; Hergreaves, 1996; Liston y Zeichner, 1997). 

En este contexto podemos considerar que  la docencia es una tarea asistencial, que 

atiende a sujetos únicos, distintos y cambiantes, tanto por su individualidad, como por las 

condiciones socioculturales en las que se ubican. Para ello el docente tiene que disponer de 

principios de actuación versátiles, que le permitan adaptarse a las distintas etapas que 

atraviesa en su desarrollo profesional. Durante el mismo el profesor tiene que adoptar una 

actitud reflexiva (Schön, 1992) que le permita contemplar y afrontar los problemas 

profesionales que se le van planteando (Stenhouse, 1991; Elliot, 1993). 

El término actitud reflexiva ha pasado a ser un lugar común. En esta ponencia nos 

referimos a la idea de reflexión que proviene de los escritos de Dewey (1989), quien 

sugiere que la reflexión incluye un estado de duda y un acto de búsqueda de resolución. 

Para Dewey, el proceso de reflexión de los profesores comienza cuando la experiencia se 

torna difícil y surge algún acontecimiento problemático que no puede ser resuelto 

inmediatamente. Los profesores experimentan una incertidumbre que les hace analizar su 

experiencia, durante la acción o después de ella. Para Dewey el principal propósito de los 

cursos de formación de profesores debe ser ayudarlos a reflexionar sobre su práctica 

profesional (Mewborn, 1999). 

En los estudios de formación de profesores Schön (1983, 1992) ha remarcado las 

diferencias que existen entre la formación teórica que suele dar la universidad y las 

necesidades prácticas que tienen los profesionales. Para Schön, la reflexión en y sobre la 

acción son mecanismos que los docentes prácticos reflexivos usan para su desarrollo 

continuo y para aprender desde su desempeño práctico. Van Manen (1998), utiliza el 

término reflexión para delimitar lo que él llama tacto educativo. Distingue los siguientes 

tipos de reflexión, según el momento en que se realiza y la intención de la misma: 

- Reflexión anticipativa (para la acción). Puede tener dos formas: 

! Reflexión sobre las situaciones pedagógicas, antes de tratarlas  

! Reflexión en la planificación de las clases, más sistemática  



 

  

 

- Reflexión activa o interactiva que permite al profesor afrontar problemas 

que aparecen en la acción 

- La conciencia de la actuación constituye otro tipo de reflexión, que exige 

una separación entre los dos tipos de egos: Yo y mí.  

- La reflexión sobre los recuerdos (sobre la acción) le ayuda a dar sentido a las 

experiencias pasadas, y de esta forma, conseguir perspectivas sobre el 

significado de esas experiencias. 

Al reflexionar, los profesores pueden profundizar sobre los problemas con 

diferentes expectativas, con las que Van Manen (1977) establece los siguientes niveles de 

reflexión:  

- Racionalidad técnica (Nivel empírico-analítico): La reflexión se basa en la 

aplicación eficaz de las habilidades y conocimientos técnicos, así como de la 

selección y uso adecuado de estrategias didácticas.  

- Acción práctica (Nivel hermenéutico-fenomenológico): La reflexión presta 

atención a la comprensión de la interacción entre los individuos. El profesor hace 

explícitas las suposiciones en las que descansan sus acciones profesionales. 

- Reflexión crítica (Nivel crítico-teórico): La reflexión centra su atención en el 

cuestionamiento de los criterios morales, éticos y normativos relacionados directa 

o indirectamente con el aula y atañe a los supuestos que limitan o modelan la 

práctica, empleando una teoría emancipatoria de la verdad. 

Los niveles de reflexión se distinguen según dónde se sitúan los focos de atención 

y por la naturaleza del conocimiento demandado. La literatura de investigación ha tomado 

en cuenta estos niveles, aunque se debate sobre su carácter jerárquico (Oliveira y 

Serrazina, 2002). Si nos fijamos en la cantidad y variedad de las condiciones contextuales 

que se toman en consideración en los distintos niveles, observaremos que dan una idea de 

la evolución que puede sufrir el educador a lo largo de su desarrollo profesional, desde el 

principiante (estudiante para profesor) al docente-guía, pasando por el experto. Algunos 

teóricos de la reflexión presuponen que conforme el docente va adquiriendo experiencia y 

se enfrenta a las distintas situaciones problemáticas que le surgen en el transcurso de la 

práctica, sus reflexiones van alcanzando un mayor grado de profundización (preocupación 

por los principios o teorías subyacentes a su práctica y a la práctica docente en su 



 

conjunto). Parece lógico pensar que con la experiencia disminuye el número de 

situaciones no familiares de carácter técnico (que requieren solución con mayor grado de 

inmediatez en la práctica) con lo que el profesor demanda otros tipos de argumentaciones 

que corresponden a nuevos niveles de reflexión (Peñas, 2003). 

En nuestra comunidad educativa y educadora han proliferado las investigaciones y 

procesos formativos en Educación Matemática, que parten de considerar que el profesor es 

un profesional práctico reflexivo. Para nosotros han sido especialmente significativos los 

análisis de Cooney, en la Universidad de Atheens, Georgia, y sus propuestas de formación. 

(Cooney, 1999, 2001; Cooney, Shealy y Arvold, 1998; Mewborn, 1999). Estos autores  se 

inspiran en la idea de reflexión de Dewey y la posterior evolución de Schön (1992), 

asumiendo la definición de reflexión de Von Glaserfeld (1991), quien la define como la 

actuación de un individuo que se distancia de los hechos de la experiencia directa y se 

representa un fragmento de esta experiencia y lo contempla como tal, mientras es 

consciente de qué cosas son hechos y cuáles no. Como Cooney (2001) destaca, el proceso 

de reflexión parte de detectar una situación de duda e implica un distanciamiento de la 

realidad (Von Glaserfeld, 1991) que permite poner en evidencia las propias creencias 

sobre la cuestión para poder confrontarlas con la evidencia empírica.  

Identificamos pues al profesor reflexivo como aquel que reúne dos disposiciones: 

- A distanciarse de la acción para dar sentido a la experiencia 

- A examinar todos los elementos que condicionan su experiencia, incluidas aquellos 

derivados de sus creencias e ideas implícitas. 

Una forma de facilitar la reflexión es ser consciente de ella. Por esta razón, en 

algunos trabajos se ha relacionado la reflexión con la metacognición, es decir, con la 

disposición a organizar y verbalizar su actuación, por medio de un discurso coherente, que 

le ayude a continuar el proceso de reflexión. 

Con objeto de generar en nuestros estudiantes una actitud reflexiva, desde hace 9 

años estamos llevando a cabo un curso de formación de profesores (presentado en el 

siguiente epígrafe), pretende que nuestros estudiantes reflexionen sobre cuestiones 

profesionales, llegando a los siguientes tipos de reflexión, según las tipologías de Van 

Manen (1998): 



 

  

 

- Reflexión sobre las dudas o cuestiones profesionales que le han surgido durante las 

prácticas (sobre la acción, Van Manen, 1998, en tanto ya ha ocurrido) 

- Reflexión para la acción que tendrán que afrontar cuando se vuelvan a presentar 

situaciones como las que desencadenan la cuestión seleccionada 

- Reflexión para la acción en la planificación, para diseñar una acción educativa de sus 

compañeros, que le sirva de modelo de la que deberán llevar a cabo para preparar sus 

clases. 

 

 

Proceso de Formación. Investigación Sobre la Práctica Formativa 

 

El proceso formativo se desarrolla en la asignatura Prácticas de Enseñanza de 

Matemáticas (Flores, 1998a  y 2000), asignatura obligatoria del 5º curso de la Licenciatura 

de Matemáticas, especialidad de Metodología. Dicha asignatura se imparte en la Facultad 

de Ciencias durante dos horas semanales, salvo el mes de enero, en el que los estudiantes 

asisten en horario completo a los centros de secundaria, siguiendo el horario de trabajo de 

un profesor de este nivel (practicum). Esta asignatura permite interacción con los 

estudiantes antes, durante  y después del practicum, con lo que podemos emplear su paso 

por las aulas como centro de atención de nuestra acción formativa. 

Los estudiantes están inmersos en una Licenciatura de Matemáticas, con una 

mayoría de créditos matemáticos formales (Análisis Matemático, Topología, Álgebra, etc.), 

junto a otra asignatura con contenido didáctico: Didáctica de la Matemática (Rico y Flores, 

1997). 

Tal como se describe en varios documentos, los futuros profesores de matemáticas 

en España suelen tener expectativas técnicas, fundamentadas en la lógica de las 

matemáticas formales, y demandan estrategias de enseñanza para que sus alumnos 

aprendan destrezas (Sánchez y Llinares, 2003, Flores, 1998a). 

Desde el curso 1994-95 comenzamos a diseñar un módulo que conjugara la 

reflexión sobre cuestiones profesionales, con una experiencia de microenseñanza con sus 

compañeros sobre estas cuestiones (Figura 1).  



 

Figura 1. Estructura de la asignatura Prácticas de Enseñanza de Matemáticas 

 

Después de realizar el Prácticum durante el mes de enero (24 días lectivos) en los 

centros de enseñanza, la tercera parte de la asignatura pretende generar un proceso de 

reflexión sobre una cuestión profesional sobre la enseñanza de las matemáticas, que les 

haya surgido a los estudiantes con motivo de su experiencia en las prácticas. Para que se 

ejerciten en la dirección de enseñanza, aprovechamos la experiencia de reflexión para que 

expongan una lección a sus compañeros (experiencia de microenseñanza). Con ello se 

pretende que los estudiantes lleven a cabo un proceso de autoformación basado en detectar, 

analizar, compartir y afrontar, una cuestión sobre la enseñanza de las matemáticas, que sea 

significativa para ellos, y que entren en contacto con las fuentes de información de las que 

disponen los profesores de matemáticas. Para impartir la clase, se pretende que ejerciten de 

manera cooperativa, destrezas de preparación de enseñanza, y pongan en práctica la clase 

preparada, desarrollando las destrezas comunicativas y de enseñanza necesarias. 

Para ayudar a los estudiantes en su reflexión y clase, se han previsto dos reuniones 

de trabajo con el profesor. La primera (Seminario 1) para definir la cuestión a tratar, y la 

segunda (Seminario 2) para confrontar el guión de clase que van a efectuar. Posteriormente 

los estudiantes imparten la clase a sus compañeros y finalmente realizan un trabajo 

memoria de la experiencia realizada (figura 2). 

 

1ª FASE: Primer Seminario: Identificación de la cuestión 
 
2ª FASE: Los estudiantes preparan la clase 

Primera Fase: PREPARACIÓN (destrezas básicas) 

Segunda Fase: PRACTICUM: Observación y Actuación 

Tercera Fase: EVALUACIÓN 
 

I. Reflexión sobre 
destrezas 
 

II. Reflexión sobre 
cuestiones profesionales 



 

  

 

 
3ª FASE: Segundo Seminario: Supervisión del diseño 
 
4ª FASE: CLASE 
  
5ª FASE: Trabajo Memoria 

Figura 2. ESQUEMA DEL PROCESO FORMATIVO 

 

El Módulo de reflexión sobre cuestiones profesionales (M.R.C.P., desde ahora),que 

diseñamos, tiene las siguientes características: 

- Está basado en cuestiones profesionales que le han surgido a los estudiantes durante 

su experiencia docente y discente; pretende que los estudiantes profundicen en esas 

cuestiones y se relacionen con el conocimiento profesional que existe sobre ellas 

- Les lleva a dirigir una sesión de trabajo con sus compañeros, empleando destrezas 

similares a las que desarrolla el profesor de matemáticas, en su clase (programación e 

interacción). 

La intención del módulo es hacer que los estudiantes se relacionen de manera 

significativa con el conocimiento profesional. De acuerdo con lo enunciado en la 

introducción, tratamos de romper el círculo vicioso, partiendo del supuesto de que los 

estudiantes lograrán una relación más significativa (Ausubel, 1998) cuando ese 

conocimiento les sirva para afrontar problemas profesionales, que han manifestado como 

dudas en su fase de practicum.  

Como formadores partimos de un problema profesional (Cómo hacer que los 

estudiantes se relacionen de manera significativa con el conocimiento profesional), que se 

ha constituido en el germen de un proceso de investigación sobre la práctica formativa. 

Para Ponte (2002, p. 16) en una investigación sobre la práctica hay que distinguir cuatro 

momentos o etapas: Definición de un problema de investigación; Recogida de elementos 

que permitan responder al problema; Interpretación de la información con vista a sacar 

conclusiones y Divulgación de los resultados. En este caso, el problema definido nos llevó 

a planear el plan de formación que hemos comentado (MRCP). 

Una vez definido el problema, diseñamos un primer plan práctico de formación. 

Con vistas a hacer un estudio sistemático del mismo, comenzamos por grabar las reuniones 

con los estudiantes. Más adelante introducimos otros registros y momentos de reflexión 



 

(trabajo memoria, relatos de los estudiantes individuales, escritos, en diferentes momentos 

de los seminarios, etc.). La valoración sistemática de estos informes nos ha permitido 

realizar un análisis y revisión del proceso, en diversas etapas, que hemos diferenciado 

según las bases teóricas que sustentan el proceso formativo, y las herramientas de análisis 

empleadas. Fruto de estos análisis han aparecido diferentes artículos sobre el proceso, que 

han constituido informes parciales de investigación (Flores 1998, 2000). Este documento 

constituye el primer intento de hacer un recorrido completo de los nueve años que ha tenido 

lugar el proceso. Para facilitar su descripción hemos distinguido varias etapas, que vamos a 

describir indicando en cada una las características más importantes, el proceso de 

interpretación que hemos realizado (recogida de elementos y la interpretación) y las 

conclusiones parciales obtenidas (conclusiones y divulgación de resultados). 

 

Etapa: Cuestiones Generales (importancia de la clase): 

La primera etapa se inició de manera intuitiva en 1994. En aquellos momentos se 

pretendía que los estudiantes trabajaran el conocimiento profesional de manera 

significativa, para resolver cuestiones profesionales y que realizaran experiencias de 

microenseñanza con un modelo de enseñanza prefijado basado en la Teoría de Situaciones 

de Brousseau (1986). Para determinar las cuestiones profesionales, los estudiantes 

disponían de una lista de dudas y preguntas que habían manifestado durante los seminarios 

de supervisión de las prácticas. Estas cuestiones abarcaban aspectos generales relacionados 

con la educación. En esos momentos dirigíamos la asignatura a la formación general 

práctica, sin tener que centrarse en matemáticas. Esto era valorado positivamente por los 

estudiantes, pero les dificultaba entender los criterios didácticos con los que se sancionaban 

sus aportes, muy diferentes de los criterios de valor de las matemáticas. El objetivo 

fundamental era que los estudiantes pusieran en juego el modelo didáctico (Brousseau, 

1986), que se basa en proponer  situaciones de acción de los alumnos, pero que exige 

además coordinen situaciones de comunicación y de institucionalización, en las que 

adquiere protagonismo el conocimiento profesional trabajado por los estudiantes. 

Poco a poco fue tomando protagonismo la reflexión explícita que realizan los 

estudiantes al completar el proceso. Para ello y para animarlos a que hicieran una revisión 

final, se sugirió que escribieran la experiencia vivida en forma de comunicaciones para 



 

  

 

congresos provinciales. Surgen varios artículos de alumnos (Vázquez y Mercado, 1995, y 

Acosta y otros, 1998), otros de presentación del proceso (Flores, 1997b; 1998b, Rico y 

Flores, 1997), y uno en forma de artículo compartido entre el formador y los estudiantes, 

cada uno contando su punto de vista sobre la experiencia (Flores, Mercado y Vázquez, 

1996). 

 

Etapa: Interpretación del Proceso como una Iniciación en la Reflexión; Análisis con 

Ayuda del Ciclo de Smyth 

En la Universidad de Granada se llevó a cabo un estudio sobre la reflexión de un 

conjunto de profesores de un centro de enseñanza (Villar, 1994), y se elaboraron materiales 

específicos (Villar, 1994, Moral y Fernández,1995), para promover y analizar procesos 

reflexivos. El estudio se basó en el trabajo de Smyth (1991), profesor de la Universidad de 

Deakin, Australia, dentro del proyecto: Teacher’s Theories of Action Group, quien se 

ocupa de la forma en que los profesores cuestionan su práctica, partiendo de su desarrollo 

profesional, y argumentando que el conocimiento pedagógico puede partir de la práctica 

para alterar las condiciones en que se desarrolla la enseñanza. Smyth (1991) pretende que 

los profesores pasen de preocuparse del ¿cómo hacer las cosas para que funcionen, 

tecnológicamente?, a interesarse del ¿por qué hago las cosas así?, ¿qué me lleva a ello?, 

¿cómo cambiar? Como modelo de actuación reflexiva propone un ciclo con cuatro etapas: 

- Descripción ¿Qué es lo que hago? En esta fase se caracteriza la práctica.  

- Información ¿Cuál es el sentido de mi enseñanza? Para ello se tratarán de expresar 

las teorías locales que determinan la práctica. 

- Confrontación ¿Cómo llegué a ser de este modo? En la que se analiza la práctica y 

las bases que la sustentan, percibiendo otras formas de concebir la práctica 

- Reconstrucción ¿Cómo podría hacer las cosas de otra manera? En ella se define un 

nuevo plan de actuación, fruto de las fases anteriores. 

Este marco teórico nos suministró una caracterización más precisa de lo que se 

entiende por profesor reflexivo, no sólo como ideal formativo, sino como metodología de 

actuación. Con estos aportes planteamos que la intención del MRCP era ayudar a los 

estudiantes a realizar un ciclo de reflexión sobre la cuestión seleccionada. Durante este 

ciclo se relacionarían con el conocimiento profesional de una manera significativa. 



 

El modelo de reflexión que promueve el ciclo de Smyth reúne las características que 

le hemos exigido a la reflexión (distanciamiento para clarificar y disposición a cuestionar 

creencias), junto con la posibilidad de enfrentarse a otras formas de contemplar la práctica. 

Por tanto nos permitió concretar las intenciones del MRCP, en que los estudiantes: 

- Identifiquen y describan la cuestión que van a afrontar, y la formulen de manera 

precisa (Descripción. D en la figura 3). 

- Tomen conciencia de las teorías propias, con las que analizan la cuestión planteada. 

Esto permite analizar estas teorías (Información. I, figura 3) 

- Perciban otras prácticas y teorías relacionadas con la cuestión, revisando las 

creencias que las sostienen (Confrontación, C, figura 3) 

- Elaboren nuevos planes de acción, redefinan la cuestión y  planifiquen el proceso de 

búsqueda y aplicación del conocimiento profesional (Reconstrucción, R, figura 3). 

El modelo formativo e investigador empleado nos permitió analizar los procesos de 

reflexión ya finalizados, tratando de estudiarlos como si hubiera sido planteado para 

recorrer el ciclo de Smyth. Esto nos llevó a comprender mejor las variables y momentos 

que estaban teniendo lugar, tal como se recoge en el cuadro de la figura 4, el que se 

sugieren las siguientes apreciaciones: 

- Realmente hay dos focos de actuación diferentes en el proceso, cada uno de los cuales 

se constituye en una cuestión sobre la que se reflexiona: 

             1: Una cuestión profesional práctica: diseñar una sesión de actuación en el aula. 

             2: La cuestión profesional que han seleccionado los estudiantes 

- El modelo de reflexión adoptado permite percibir la forma en que se relacionan las 

reflexiones sobre las dos cuestiones planteadas. (Ver ciclos de reflexión sobre ambas 

cuestiones en la figura 3) 

- El ciclo de reflexión no se circunscribe al primer seminario, sino que también se lleva 

a cabo en el seminario de planificación de la clase. 

Fruto de este estudio, cambiamos el foco de atención: desde ese momento lo más 

importante es que los estudiantes lleven a cabo un ciclo de reflexión sobre la cuestión 

seleccionada. La experiencia de microenseñanza pasaba a ser un medio de reflexión. 

 

 



 

  

 

 
Figura 3: Esquema de las fases que atraviesa el proceso 

 

También en este período decidimos que las cuestiones profesionales tuvieran una 

referencia explícita al proceso de aprendizaje y enseñanza de algún contenido matemático. 

Así los estudiantes realizaron reflexiones didácticas, prácticas, sobre la enseñanza o 

aprendizaje de un concepto matemático, utilizando como criterios de validez de las 

apreciaciones la fenomenología didáctica (Freudenthal, 1983) del concepto. 

Al ganar protagonismo la reflexión de los estudiantes, se atiende especialmente a los 

momentos de confrontación, que facilitan la ruptura de creencias y concepciones de los 

estudiantes (Flores, 1998a). Para ello se proponen a los estudiantes, tareas que, mediante 

elementos evocadores, los lleven a revisar sus conocimientos matemáticos. (Flores, 1999, 



 

2000, 2002), y conceptuales (Castro, Flores y Segovia, 1998, Segovia, Castro y Flores,  

1996).  

 

Etapa: Formando Parte de una Investigación: (Importancia de Clarificar lo que 

Ocurre en el Proceso) 

El grado en que se ha clarificado el marco formativo da ocasión a que se lleven a 

cabo investigaciones sistemáticas sobre el alcance del proyecto, por medio de observadores 

externos. El trabajo con nuestros colaboradores (Morcote, 2001; Peñas, 2002 y 2003, Peñas 

y Flores, 2002) nos permite compartir de manera sistemática la estructura del proceso 

formativo, definiendo cada una de las fases, y estableciendo modelos de actuación más 

precisos. La literatura de investigación sobre profesor reflexivo suministra aportaciones 

importantes para establecer instrumentos de reflexión (Villar, 1994, Moral y Fernández, 

1995) y de investigación (Cooney et all. 1999). Las necesidades investigativas nos llevan a 

que elaboremos guiones de actuación más precisos, y que demandemos a los estudiantes 

que escriban más sobre sus reflexiones, dando un mayor peso a la reflexión individual, por 

medio del registro escrito. Para las fases de confrontación se planifican estrategias para que 

se analicen las creencias que manifiestan los estudiantes durante los seminarios de trabajo 

(Villar, 1994).  
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Figura 4. Esquema del proceso formativo en la actualidad 

 

En vista de la bibliografía (Villar, 1994) se promueven varios momentos de 

escritura personal, de puesta en común de las redacciones, y de análisis de los textos, 

escribiendo en la pizarra para que todos los tengan presentes; gracias a ello podemos buscar 

características precisas (sujeto de la cuestión, acción a revisar, importancia de las acciones, 

jerarquía de intereses, equivalencia/diferencia de expresiones, etc.), y estudiar las más 

acordes a las intenciones y la operatividad necesaria para impartir una clase. Esto nos 

permite realizar revisiones sistemática de los procesos llevados con cada grupo. Y estas 

revisiones pueden confrontarse entre el formador y los observadores externos (Cooney et 

all. 2001) (Ver Peñas, 2002) 

En la figura 4 hemos esquematizado el proceso actual, analizado de acuerdo con las 

expectativas de reflexión que tenemos en cada seminario. En ella podemos ver que la 

importancia relativa de cada momento se ha igualado para los formadores e investigadores. 

Aunque los estudiantes siguen dando más importancia al momento de actuación frente a sus 

compañeros. El proceso que está teniendo lugar el curso académico 2002-2003 está 

constituyendo el estudio de campo para una tesis doctoral que intenta caracterizar el 

proceso de reflexión y precisar cómo se relacionan con el conocimiento profesional 30 

estudiantes de la asignatura. En el siguiente apartado presentamos una parte del estudio 

piloto realizado el curso pasado (Peñas, 2002), centrado en analizar la forma en que un 

grupo de estudiantes se relacionó con el conocimiento profesional. 

 

 

Relación con el Conocimiento 

 

Para evitar que el conocimiento profesional sea un recurso erudito para los 

estudiantes, el MRCP se propone que los estudiantes sientan la necesidad del mismo para 

afrontar las tareas que se han propuesto: profundizar en las cuestiones profesionales, y 

dirigir una clase a sus compañeros. 

En el diseño del MRCP hay dos momentos clave en que se van a relacionar los 

estudiantes con el conocimiento profesional. El primero ocurre en el seminario de 



 

  

 

definición de la cuestión profesional, y va a ser promovido por el formador, para que los 

estudiantes confronten sus creencias sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 

En esta fase se pretende mostrar a los estudiantes la naturaleza práctica del conocimiento 

profesional y la relación dialéctica que tienen que establecer con el mismo. Llamamos a 

este momento Confrontación. 

El segundo momento se produce de manera autónoma, cuando los estudiantes 

seleccionan el conocimiento profesional de los textos que se han llevado tras el primer 

seminario, para poder profundizar en las cuestiones y planificar su clase. El resultado de 

esta selección y el grado en que se implican con este conocimiento lo percibiremos cuando 

los estudiantes lleven a cabo su clase, especialmente cuando muestren a sus compañeros los 

aportes teóricos que consideran pertinentes para profundizar en el estudio de la cuestión 

seleccionada. También aparece en sus trabajos memorias, tal como resumimos en el 

cuadro1. Para estudiar la forma en que los estudiantes se relacionan con el conocimiento 

profesional vamos a presentar un ejemplo, que analizaremos atendiendo a una serie de 

variables: sujeto, finalidad, medios, momento, etc., tal como se muestra en el cuadro de la 

figura 5. 

 
Características  
Momento 

Confrontación Trabajo autónomo 

Quién lo propone Formador Estudiantes 
Finalidad Remover imágenes de los estudiantes 

(creencias y concepciones sobre las 
matemáticas, su enseñanza y 
aprendizaje) 

Profundizar en la cuestión profesional 
Seleccionar los aportes teóricos que van a 
presentar a sus compañeros 

Medios Actividades matemáticas 
Situaciones conflictivas sobre el 
significado de los objetos matemáticos 
Elementos evocadores (Paradojas, 
metáforas, etc.) 

Material bibliográfico:  
Libros didácticos de profesor 
Artículos de revistas de profesor 
Libros de texto y de profesor 

Cuándo se produce Primer seminario Entre S1 y S2, entre S2 y clase, cuando 
elaboran el trabajo memoria) 

Figura 5: Momentos de relación con el conocimiento profesional 
 

En España. dentro de la Sociedad Española de Investigación en Educación 

Matemática (SEIEM) se han emprendido varios trabajos que analizan la forma en que los 

estudiantes se relacionan con el conocimiento profesional. En Granada Gómez (2002), en 

Almería (Gil y Romero, 2003), y en las Universidades de Sevilla y Alicante. Sánchez y 



 

Llinares (2003), investigadores del grupo de Conocimiento y Desarrollo Profesional del 

Profesor de Matemáticas, de la SEIEM, continúan los trabajos iniciados en el estudio del 

conocimiento profesional de profesores de matemáticas de secundaria (García, 1997), y 

tratan de relacionar la forma en que cuatro recientes licenciados (similares a los que siguen 

nuestros cursos, en un curso de postgrado de formación profesional) conocen el contenido 

(Cooney, 1999) y las imágenes que tienen sobre las matemáticas, su enseñanza y 

aprendizaje, con el razonamiento pedagógico, entendido como la forma en que estos 

estudiantes transforman el conocimiento sobre el contenido en tareas de enseñanza. 

La forma en que los estudiantes conocen el contenido, es un constructo propuesto 

por Cooney (1999). Sánchez y Llinares establecen para estudiarlo tres variables: 

- Aspectos del conocimiento del contenido que enfatizan los estudiantes 

- Conexiones explícitas que llegan a establecer 

- Diferentes usos y formas de representación que enfatizan 

Las imágenes se refieren al conjunto de “creencias y actitudes de los estudiantes hacia las 

matemáticas su enseñanza y aprendizaje”.  

Utilizando estas variables, presentamos el caso de un grupo de estudiantes del curso 

2001-2002, quienes partieron de la cuestión: ¿Se puede enseñar matemáticas en la 

Secundaria por medio de juegos? En el curso del primer seminario esta cuestión se 

transformó en la nueva: ¿Qué matemáticas se pueden enseñar en secundaria con el 

TANGRAM? En la confrontación del seminario se trató de profundizar sobre la creencia 

implícita de los estudiantes según el cual el Tangram es útil para motivar y para que los 

alumnos ejerciten destrezas que se les han comunicado previamente de manera formal y 

expositiva, intentando que ellos mismos perciban que no sólo se pueden aprender destrezas 

con el Tangram, sino también conceptos.   

En el cuadro de la figura 6 aparecen resumidos los dos momentos en que los 

estudiantes se relacionan con el conocimiento profesional. 

Nos situamos en el primer seminario (que analiza la cuestión). Después de identificar la 

cuestión, llegan a la conclusión de estudiar la siguiente: ¿Qué matemáticas se pueden 

enseñar por medio de juegos en la enseñanza secundaria obligatoria (12 – 16 años de 

edad)?  

 



 

  

 

 Confrontación en S1 Textos – clase 

Se trata de confrontar la creencia de que el TANGRAM sólo sirve para 
motivar y ejercitar a que vean que produce aprendizaje conceptual 

 
 
Enseñanza con el 
TANGRAM (¿Qué 
matemáticas se enseñan 
con el TANGRAM?) 
(Peñas, 2002, Flores y 
Peñas, 2002) 

Relación medida formal y empírica: 
Dificultad de aplicar el teorema de 
Pitágoras a determinar medida 
empírica. Enunciados de Teorema 
de Pitágoras (algebraico).  
Dificultad de pasar de uno a otro. 

Libros de didáctica de la geometría 
(Alsina et all., 1988), Papel de los 
juegos (Corbalán, 1998, Fernández y 
otro 1989, Torres, 2001).  
Aspectos históricos, clasificaciones 
de juego, tareas para clase (alcance 
instructivo del TANGRAM en 
matemáticas). 

Figura 6: Un caso: Aprendizaje con el TANGRAM 

 

Vamos a describir la actuación de los estudiantes durante una de las tareas que 

propusimos en la fase de confrontación: Relación entre las longitudes de las piezas del 

Tangram.  

En la Fase de Información del Seminario se 

pone de manifiesto que los estudiantes ven los juegos 

como elementos motivadores, que además facilitan la 

ejercitación de destrezas, como a ellos les ha ocurrido 

con el Dominó de fracciones. Nuestra intención es 

mostrarles juegos y situaciones en que se produzca 

aprendizaje de conceptos, con lo que esperamos que se 

ponga en duda esta creencia. 

Decidimos centrarnos en un juego, y estudiar su 

potencial instructivo. Seleccionamos el Tangram, e hicimos que lo construyesen con una 

hoja de papel. Tras ello, comenzamos por pedirles que estudiaran la relación que existe 

entre las superficies de las piezas. La comparación empírica les sugiere la relación formal 

(A = 2B; B = E = D = 2C) (figura 7). A continuación se les pidió que relacionaran entre sí, 

las longitudes de los lados de las piezas. Se pretendía con esta tarea que encontraran 

medidas enteras y fraccionarias, de manera empírica, y que trataran de confirmarlas 

formalmente, llegando a percibir medidas irracionales. Así se podría apreciar el interés del 

Tangram para medir.  

A
1 

A
2 

B 

C1 

C2 

D 

E 

Figura 7:  
Piezas del tangram 



 

Comenzaron a obtener medidas enteras, y sus inversas fraccionarias, sin dificultad 

aparente. Pero en un momento dado intentan medir la hipotenusa del triangulo A con el 

cateto del triangulo C. Los estudiantes dan medidas aproximadas (3/2, 5/4, etc.), buscando 

empíricamente, sin aludir en ningún momento a 

la relación derivada de la construcción (que les 

llevaría a ver que se trata de una longitud 

irracional). Pensamos entonces que los 

estudiantes no estaban siendo conscientes de 

que se trata de triángulos rectángulos isósceles, 

y ante nuestra sorpresa los estudiantes justifican 

la imposibilidad de obtener la medida 

argumentando que han recortado las piezas de manera burda. 

Les damos un Tangram de plástico, rígido, para que sigan intentando medir el lado 

con menos interferencias. El nuevo material no les permite dividir la unidad de medida 

doblando por lo que buscan con otras piezas obtener otras aproximaciones a la medida de la 

hipotenusa (p.e., miden la hipotenusa de A1 con el cateto de A2, figura 8). Siguen midiendo 

y realizando aproximaciones y buscando unidades más pequeñas, tratando de buscar la 

parte aliqüota. Sorprendidos por esta resolución empírica, y creyendo que no recurren al 

cálculo formal por no haberse dado cuenta de que están en un triángulo rectángulo, 

tratamos de que lo identifiquen. Tras ciertas vacilaciones llegan a aludir al teorema de 

Pitágoras, pero tienen dificultades iniciales para aplicarlo ya que no conocen la medida del 

lado (cateto). Sugerimos que asignen una letra a la longitud del lado y finalmente llegan a 

que la hipotenusa mide raíz de dos veces lo que mide el lado. 

Salimos con la impresión de que los estudiantes han sido conscientes de esta 

dificultad, que les ha llevado a no ser capaces de resolver problemas concretos, pese a 

disponer de herramientas matemáticas suficientes. Nos pareció además, que los estudiantes 

habían observado que no siempre son capaces de utilizar, en situaciones distintas de las 

habituales, un conocimiento que creen tener asimilado. Esperábamos que ello les llevara a 

buscar nuevas formas de enseñanza, dándole sentido a emplear juegos y a la necesidad de 

relacionar las diferentes cualidades de un mismo concepto desde diversas perspectivas. 

Creíamos que esta tarea les había suministrado nuevas experiencias, creándoles un 

“Mucha diferencia 
hay aquí” 

A1 

C1 

Figura 8:  

Medida de la hipotenusa con el cateto. 
 



 

  

 

importante conflicto sobre su conocimiento de las matemáticas escolares, un aspecto del 

que pensamos que no tenían dudas al inicio de la experiencia. 

El análisis posterior de este fragmento del seminario nos ha permitido recrear la 

situación vivida, y preguntarnos sobre si realmente se han creado las condiciones para que 

los estudiantes tomen conciencia de los argumentos didácticos que apoyan el interés 

instructivo del Tangram. Para ello hemos analizado toda la secuencia, formulando las 

intenciones y los medios puestos en juego. Gracias a ello hemos podido percibir mejor la 

relación que establecen los estudiantes con el conocimiento sobre medida de longitudes. 

Esto nos ha permitido analizar si están en condiciones de llevar a cabo el razonamiento 

didáctico necesario para establecer la función instructora del Tangram. En el cuadro de la 

figura 9 resumimos las variables consideradas (Sánchez y Llinares, 2003) para la situación 

vivida. 
Comparación de longitudes en el TANGRAM 

Aspecto del 
contenido 
matemático que 
emplean 

Objetos a medir = segmentos empíricos (relacionados con proceso  construcción) 
 Destrezas de medida directa (ver cuántas veces un segmento contiene, primero a la 
unidad estándar; ante la ausencia de instrumento  cuántas veces contiene al otro) 
 Destrezas para obtener fracciones de longitudes 
 Diversos procedimientos de obtención (división en partes iguales, buscar parte 
aliqüota) 
 Al final recurren a la medida formal 

Conexiones 
explícitas 

La medida empírica permite obtener la medida formal 
 La medida empírica / formal dará números racionales 
 El Teorema de Pitágoras se aplica a medidas numéricas (con unidad estándar); luego 
a segmentos variables (independientemente de su medida a) 

Diferentes usos de 
formas de 
representación que 
enfatizan 

Segmento: borde material de las piezas 
 Medida: resultado de la comparación empírica; cuando la unidad es estándar, se 
convierte en un número; cuando la unidad es arbitraria expresa una porción. 
Teorema de Pitágoras como expresión formal, algebraica. 

Figura 9: Forma de relacionarse con el conocimiento matemático 

 

Para aclarar estas apreciaciones analicemos las destrezas necesarias para obtener la 

irracionalidad de la hipotenusa de A respecto del cateto de C (hA = 2hC = 2√2 cC.). Lo que 

se pretende es que los estudiantes comparen un segmento con otro, tratando de buscar el 

número que multiplicado por uno da el otro. Para ello no hay necesidad de medir con una 

unidad, sino que basta con comparar segmentos, que son cantidades de longitud (Castro y 

otros, 1999, Segovia y otros, 1996), y por tanto se realiza en la magnitud longitud. Como la 



 

construcción del Tangram es siempre aproximada, esta relación entre las longitudes de sus 

lados hay que obtenerla a partir de la construcción. Para llegar a ver que la hipotenusa de A 

no contiene al cateto de C un número racional de veces hay que percibir que estamos 

comparando la hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles y su cateto, y recordar que 

esa relación es irracional, ya que corresponde a la que existe entre la diagonal y el lado del 

cuadrado (hito importante en la historia de la Matemática griega).  

Si queremos aplicar el teorema de Pitágoras tenemos que pasar estos segmentos a 

longitudes, ya que el enunciado algebraico de este teorema se refiere a cuadrados de 

longitudes, lo que exige que estas longitudes sean números (medidas, no está definida la 

multiplicación de cantidades de longitud, de segmentos).  

En la tarea propuesta estamos pidiendo que los estudiantes midan las longitudes de 

los segmentos formales (derivados de la construcción del Tangram), a partir de lo que les 

sugiere la comparación directa. Esperamos que ellos descubran el número que permite 

obtener un segmento en función del otro, es decir, que comparen segmentos (no todos ellos 

comparables racionalmente). Estamos incidiendo en la medida directa, que prácticamente 

se queda en el estadio de la operación externa en la magnitud longitud. En este plano, los 

estudiantes realizan fácilmente la comparación cuando el número resultante es entero (o 

fraccionario inverso), relacionando con soltura la construcción formal con la aparición 

empírica. Pero para detectar la relación irracional los estudiantes tienen que aludir a la 

construcción formal (la comparación empírica siempre será racional). Cuando los 

estudiantes no llegan a ello pensamos que no están dándose cuenta que estamos 

comparando la hipotenusa con el cateto de un triángulo rectángulo isósceles (entre lado y 

diagonal del cuadrado), y por eso no se les ocurre aplicar el Teorema de Pitágoras (pese a 

que el grupo de estudiantes esté trabajando este contenido en otra asignatura de su curso). 

El análisis posterior nos muestra que la dificultad está relacionada con la forma en 

que conciben la medida y que no les viene a la mente la incomensurabilidad de la diagonal 

con el lado del cuadrado. Si bien es cierto que formalmente el teorema de Pitágoras se 

aplica a números, los estudiantes tienen dificultades para operar con cantidades de longitud. 

Necesitan medir para transformar el segmento en número. Por tanto, al no estar trabajando 

con la medida en cm, por ejemplo, no recurren a aplicar las expresiones formales, como las 

relacionadas con el teorema de Pitágoras. Lejos de ello, realizan los pasos de la 



 

  

 

comparación que llevaron a cabo los griegos, división de un segmento en partes, búsqueda 

de parte aliqüota, etc., para estudiar la comparación entre lado y diagonal de cuadrado. 

Aunque en un momento se dan cuenta de que estamos trabajando con triángulos 

rectángulos, dicen no poder aplicar el Teorema de Pitágoras por no tener la medida. Cuando 

le sugerimos que llamen al segmento a (cantidad de longitud, no número), aplican el 

teorema a un número a (número desconocido, pero susceptible de concretarse, cuando 

tengamos una regla graduada), ya que nuestros estudiantes tienen capacidad para identificar 

letras con números desconocidos.  

El análisis de la situación creada nos muestra que los estudiantes no relacionan con 

soltura los planos empírico y formal, en las medidas con el Tangram, pese a encontrarse en 

situaciones sin salida aparente, resolubles por matemáticas elementales. Además se ha 

detectado que los estudiantes trabajan con soltura con medidas, más que con segmentos, lo 

que es un inconveniente a la hora de resolver la tarea. En estas condiciones creemos que los 

estudiantes no captarán fácilmente el argumento didáctico que pretendía confrontar su 

creencia de que el Tangram tiene utilidad lúdica en clase (para introducir un tema, 

completar clases), más que instructiva (facilitar el aprendizaje de conceptos), y en particular 

el concepto de medida.   

 

 

Reflexiones Finales y Expectativas 

 

Hemos realizado la descripción de un proceso formativo, que se está llevando a 

cabo en la asignatura Prácticas de Enseñanza, de la Licenciatura de Matemáticas de la 

Universidad de Granada. En el curso de implementación de este módulo hemos incidido en 

la importancia de crear una actitud reflexiva en el profesor, que le permita adaptarse a 

distintas situaciones que se le van a presentar en su desempeño profesional. Pero a su vez, 

la reflexión se ha constituido en un ideal de actuación formativa con los estudiantes. La 

actitud reflexiva con la que hemos afrontado la formación de profesores nos ha llevado a 

poner en práctica una investigación sobre la práctica formativa, por medio de la revisión 

sistemática. En coherencia con las finalidades y la concepción del proceso docente, nos 

hemos visto sumergidos en una reflexión más o menos organizada, que ha eclosionado en 



 

determinados momentos de la historia de implementación del módulo. En el último de estos 

momentos se han planteado investigaciones de observadores externos sobre la reflexión de 

los estudiantes y sobre la relación que establecen con el conocimiento profesional. 

Las primeras conclusiones de las investigaciones se han centrado en dos momentos 

clave dentro del proceso: la confrontación del primer seminario y cuando realizan el trabajo 

autónomo. En este trabajo hemos descrito con cierto detalle la forma en que un grupo de 5 

estudiantes, que en el año 2002 partieron de una cuestión sobre el empleo de los juegos en 

la enseñanza de las matemáticas, se relacionaban con el conocimiento matemático. El 

análisis realizado con ayuda de las variables empleadas nos muestra que se presentan 

dificultades para que los estudiantes pongan en cuestión sus creencias sobre las 

matemáticas y su enseñanza, por medio de las tareas de confrontación que proponemos, ya 

que la preponderancia de su conocimiento matemático formal no va acompañado de un 

esquema que le haga clarificar el concepto, estableciendo relaciones entre diversas formas. 

Esto supone que su razonamiento permanezca en el terreno de la enseñanza formalizada de 

un contenido formal, sin descender a valorar los aportes de la relación empírica con el 

conocimiento. 

Hemos observado además, que estos estudiantes seleccionan conocimiento 

profesional que proviene preferentemente de textos del profesor, pero que se limita a 

reflexiones prácticas, intuitivas, que no constituyen resultados de investigaciones, sino 

profundizaciones en el análisis fenomenológico del contenido. En resumen, hemos 

encontrado que los estudiantes tienen dificultades para relacionarse con el conocimiento 

profesional de carácter didáctico, pero también matemático, aun en el caso de estudiantes 

que disponen de una carga amplia de conocimiento matemático formal. 

Ante estas constataciones, nos planteamos nuevas perspectivas para entender mejor 

el proceso de relación con el conocimiento que siguen los estudiantes. En primer lugar nos 

ha surgido la necesidad de detectar el nivel en que los estudiantes están en disposición de 

reflexionar, y proponer tareas acordes para que no se descuelguen del proceso. Es decir, 

sondear sobre las cuestiones que los estudiantes están en disposición de afrontar, de manera 

que no se llegue a situaciones en las que se produzcan desencuentros como el que hemos 

descrito, pero que además sirva para que los estudiantes avancen en su desarrollo 

profesional. Una forma de entender mejor los valores que atribuyen los estudiantes consiste 



 

  

 

en tomar en cuenta su contexto de formación, realizando un análisis sociocultural del 

proceso llevado a cabo por estudiantes, quienes constituyen una comunidad de prácticas, 

con sus propias expectativas, valores, etc. (Llinares, 2003). El estudio de sus valoraciones 

nos permitirá satisfacer la expectativa anterior, es decir, situarnos en posiciones más 

acordes con sus niveles de reflexión. 
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1

Educação matemática dos futuros professores

O tema é realmente muito difícil. Trabalhei nestes 20 anos com futuros professores e creio ter percebido que, 
em qualquer dos dois aspectos que me parecem fundamentais (o gosto pela Matemática e o gosto por ser 
professor de Matemática), os casos de sucesso – houve alguns! – parecem-me ter sido aqueles em que ajudei 
ou encorajei algo que já existia nos estudantes. Se isto é verdade, então o percurso deles até ao 4º ano da 
licenciatura já é determinante de muita coisa (nunca é tudo mas…).

[...] Portanto, o meu primeiro ponto nesta discussão é a ideia de que haverá uma parte da formação inicial 
em Matemática que é sobre Matemática e não sobre como ensiná-la, mas em que – para um futuro professor 
– poderá ser muito importante a relação que ele estabelece com a Matemática enquanto aluno.

Paulo Abrantes, comunicação pessoal 1

Nas últimas décadas foram desenvolvidos múltiplos esforços, no seio da comunidade portuguesa da 
educação matemática, para melhorar o ensino da Matemática nos ensinos básico e secundário. Um 
amplo debate tem identificado os diversos factores que condicionam essa melhoria – condições de 
trabalho dos alunos e dos professores nas escolas e qualidade dos programas, entre outros. Ao mesmo 
tempo, teses de mestrado e de doutoramento em educação matemática têm sido defendidas por inves-
tigadores portugueses, muitas delas dizendo respeito ao desenvolvimento profissional dos professores 
e às suas concepções e práticas pedagógicas. 

Estranhamente – ou talvez não – a questão da preparação matemática dos professores não foi esco-
lhida até hoje como objecto de estudo da investigação portuguesa em educação matemática. É certo 
que no referido debate é frequentemente levantada a necessidade de melhor formação dos professo-
res. Mas está-se em geral a falar de formação contínua de carácter pedagógico ou didáctico, e não de 
formação matemática inicial dos professores. Julgo que tal facto é em parte natural. Por um lado muito 
parece ter sido finalmente compreendido, nas últimas décadas, sobre o modo como se aprende, em 
particular matemática, e por outro lado recursos novos estão constantemente a ser postos á disposição 
dos professores, sobretudo tecnológicos. Isso obriga a esforços de actualização permanentes no que 
diz respeito às metodologias, e estes devem continuar e atingir progressivamente um maior número 
de professores. Mas sem termos um conhecimento profundo da matemática fundamental que deve ser 
objecto da experiência dos nossos alunos, de nada nos serve a didáctica. Tudo leva a crer, pelas inves-
tigações e estudos feitos recentemente, sobretudo na América do Norte, que a formação matemática 
dos futuros professores não proporciona esse conhecimento profundo nem prepara os professores para 
o adquirirem ao longo da sua vida profissional. Pessoalmente, a minha experiência na formação contí-
nua de professores, nos últimos anos, tem-me deixado inteiramente convicto que assim é.

Temos sempre que voltar a Dewey... Embora de maneira geral e não no caso específico da matemática 
(pelo que adaptámos o texto que vamos transcrever), Dewey descreve com muito cuidado as relações 
entre os três pólos da educação matemática: matemática (subject-matter), professor e aluno. Diz ele, 
a propósito do conhecimento que o professor deve ter da  subject-matter:

O conhecimento das ideias [matemáticas] que foram atingidas no passado devido à actividade [dos matemá-
ticos] coloca o professor em posição de compreender o significado das reacções impulsivas e aparentemente 
sem objecto dos jovens, e de proporcionar os estímulos necessários para os orientar de modo a que cheguem 
a algum lado. [...]. A presente organização [dos conhecimentos matemáticos]  representa o fruto maduro de 
experiências como as deles, experiências envolvendo o mesmo mundo, e capacidades e necessidades seme-
lhantes às deles.2

Neste texto, começarei por identificar e descrever brevemente algumas investigações (Tommy J. 
Bryan, Deborah Ball, Liping Ma) nos EUA, que levam a crer que este tipo de conhecimento matemático, 
essencial para o ensino, não está presente em muitos professores (do ensino elementar e do ensino 
secundário) e não é adquirido na sua formação inicial. Em segundo lugar, comentarei as recomenda-
ções publicadas a este respeito pelo Conference Board of the Mathematical Sciences (a que pertencem 
a American Mathematical Society e o National Council of Teachers of Mathematics). Em terceiro lugar, 
descreverei algumas propostas de “bons” exemplos e modelos de educação matemática dos futuros 
professores. Tentarei depois mostrar como Felix Klein e Henri Lebesgue revelavam, já na primeira me-
tade do séc. XX, um tipo semelhante de preocupações relativas à preparação matemática dos futuros 
professores. Finalmente adiantarei algumas reflexões pessoais sobre este tema.

Tommy J. Bryan. The conceptual knowledge of preservice secondary mathematics teachers: 

How well do they know the subject matter they will teach?   

Os participantes deste estudo foram nove estudantes, futuros professores do ensino secundário, que 
estavam a fazer a licenciatura numa universidade americana. Todos tinham feito cadeiras de matemá-
tica correspondentes a mais de metade das que lhes eram exigidas (Calculus I, II e III, Linear Algebra, 



2 3

Statistical Methods, Modern Geometry, Introduction to Analysis) e quando foram entrevistados esta-
vam a mais de metade do semestre em que completariam as restantes. As classificações obtidas nas 
cadeiras completadas eram bem acima da média. Nenhum deles tinha ainda feito ou iniciado cadeiras 
correspondentes à parte “educacional” do curso. 

Durante as entrevistas individuais foram explorados os seguintes tópicos, considerados “correntes” no 
ensino secundário (entre parêntesis algumas questões concretas sobre as quais incidiram as entrevis-
tas):

1.  Expoentes: significado do expoente zero, e dos expoentes negativos, racionais e irracionais. (20=1; 
2-3=1/23; 21⁄2=√2; 23/2=√(23) ou (√2)3; 2π ou 2√2 é um número real; 00 é indeterminado; bm.bn=bm+n; 
bm÷bn=bm-n; (bm)n=bm.n). 

2.  Divisão e fracções: divisão por zero, divisão por uma fracção, multiplicação por uma fracção. (2÷0 é 
indefinido; 0÷0 é indeterminado; (a/b)÷(c/d)=(a/b).(d/c); (a/b).(c/d)=(ac/bd)). 

3.  Operações com inteiros: subtracção de um inteiro negativo, produto de inteiros. (2-(-3)=5; 2.(-
3)=-6; (-2).(-3)=6). 

4.  Declive e rectas: declive de uma recta horizontal ou vertical, equação reduzida da recta, declives de 
rectas paralelas e perpendiculares. (y=mx+b; significados de “m” e “b”) 

5.  Outros tópicos de álgebra: multiplicação de dois binómios, fórmula resolvente da eq. do 2º grau, 
fórmula da distância, transformações do gráfico de uma função (deslocação vertical y=x2+4; deslo-
cação horizontal y=(x+4)2)

6.  Trigonometria: sen2x+cos2x=1.
7.  Fórmulas da geometria: área de um triângulo, perímetro e área de um círculo. 

O objectivo das entrevistas era avaliar o conhecimento matemático3 (conceptual knowledge) dos parti-
cipantes no estudo relativamente a estes tópicos. Por essa razão, nas entrevistas, pequenos erros nos 
procedimentos não eram considerados, passando-se logo à abordagem do conhecimento matemático. 
Excepto na questão 00=?, em que apenas dois dos nove futuros professores responderam correcta-
mente, ao nível dos procedimentos e das respostas (independentemente da justificação) praticamente 
todos os nove futuros professores acertaram em todas as questões. No entanto, quando interrogados 
sobre a justificação das respostas ou dos procedimentos (explanation — aspecto do conhecimento ma-
temático directamente pesquisado neste estudo), os resultados foram os seguintes:

•  Das 279 = 9 (participantes) × 31 (questõe) possibilidades de mostrar conhecimento matemático, 
em 46 isso não foi possível devido a (grandes) dificuldades nos procedimentos ou cálculos ou à 
declaração de que não existia justificação (exemplo: “é arbitrário, é uma coisa que se tem que ter 
decorado”) [e em 2 houve problemas externos à investigação];

•  Relativamente às 231 possibilidades que restaram:
 • em 37% não foi apresentada qualquer justificação;
 • em 37% foram apresentadas justificações incorrectas;
 • em 26% foram apresentadas justificações correctas.
• Globalmente, pode dizer-se que a percentagem de sucesso foi de 22%.

O autor do artigo que estamos a analisar transcreve partes das entrevistas com alguns dos participan-
tes que são muito reveladoras de como a passagem da execução correcta de um destes cálculos para a 
sua justificação, mesmo em questões tão correntes da matemática elementar, é um passo muito difícil 
para estes estudantes que serão professores dentro de um ou dois anos. Nessas entrevistas perce-
be-se que nestes alunos, que já fizeram várias cadeiras de cálculo, persistem as mesmas confusões e 
obstáculos de compreensão que encontramos nos alunos do ensino secundário (por exemplo, a respei-
to das medidas dos ângulos: “x é um ângulo, mas quando temos um gráfico, não é um ângulo, é um 
número decimal”, “a medida de um ângulo em radianos é um múltiplo de π, e portanto 1 não é uma 
medida de ângulo em radianos”, etc.)! Os próprios estudantes ficam confusos ao perceber isso. Como 
diz Carla:

Existe uma sentimento de insegurança quando temos que explicar estas coisas tão simples, e é suposto que 
eu seja capaz disso. Estou a trabalhar agora em coisas muito difíceis e estou a ter bastante dificuldade nisso, 
mas... é mais difícil fazer isto do que essas coisas difíceis [...]. E isto é aquilo que é mais central para mim, 
este tipo de informação, pois é aquilo que eu vou ter que ensinar... Passei muito tempo nas escolas a fazer 
observações e tudo isso, mas não pensei com profundidade sobre a matéria em si mesma.

Como refere o autor do estudo, não é legítimo generalizar a partir do que se constata em 9 estudantes 
de um determinado programa de preparação de professores, embora outros estudos recentes apontem 
na mesma direcção (como veremos mais a frente). No entanto, não pode deixar de ser “perturbante” 
constatar que alguns — quase todos em relação a algumas questões  — dos nove participantes não 
tinham qualquer conhecimento matemático sobre ideias da matemática elementar que fazem parte 
sem qualquer dúvida dos tópicos que qualquer professor do secundário tem que ensinar. Perturbante 
também que o seu bem sucedido percurso universitário em matemática não só não lhes tivesse “trazi-
do conhecimentos substanciais em relação à matemática elementar” como se tivesse mostrado possí-
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vel “sem um conhecimento profundo de matérias que deveriam presumivelmente ser pré-requisitos”. 
Apesar disso, esse mesmo percurso irá certificar esse futuros professores para ensinar conteúdos que 
em larga medida estão “memorizados e não compreendidos”.

Deborah Ball. Knowledge and reasoning in mathematical pedagogy: examining what propec-

tive teachers bring to teacher education.

No prefácio do relatório The Mathematical Education of Teachers, da Conference Board of Mathematical 
Sciences, que será comentado mais à frente, afirma-se que:

Devemos á investigação em educação matemática da última década a compreensão de que é necessário um 
conhecimento substancial de matemática mesmo para ensinar bem a aritmética dos números inteiros. Alguns 
investigadores em educação matemática, em particular Deborah Ball e Liping Ma, foram capazes de comuni-
car estes resultados da investigação de modo a cativar o interesse de matemáticos profissionais. O currículo 
dos middle grades (2º e 3º ciclos) é ainda mais exigente; por exemplo, a estrutura dos números racionais e a 
ideia de proporcionalidade requerem ainda um maior conhecimento por parte dos professores. A matemática 
do ensino secundário é frequentemente considerada mais substantiva do que a dos anos anteriores, mas os 
desafios relativos ao desenvolvimento de um conhecimento matemático para a ensinar não são tidos, muitas 
vezes, em consideração.4

È impossível abordar aqui, mesmo de forma resumida, os detalhes das investigações de Deborah Ball e 
Liping Ma. Apenas faremos alguns comentários aos seus trabalhos principais. 

Deborah Ball iniciou a sua vida profissional em 1974 como professora do 5º ano, tendo como principais 
estudos universitários as línguas francesa e inglesa. Pretendendo ensinar outras disciplinas, reconhe-
ceu que necessitava de aprender por si própria matemática para poder melhorar o seu ensino. O seu 
interesse pela educação matemática desenvolveu-se a partir daí, e hoje é formadora de professores 
e professora de educação matemática na Universidade de Michigan. É actualmente responsável por 
dois projectos de investigação em educação, um deles – Mathematics Teaching and Learning to Tea-
ch Project – em colaboração com um matemático profissional, tendo como um dos objectivos analisar 
em detalhe o trabalho dos professores e as implicações que a sua preparação em matemática tem na 
qualidade do seu ensino. 

O título que indicamos acima refere-se à sua dissertação para o doutoramento na Universidade de 
Michigan (Department of Teacher Education), realizado em 1988. Deborah distingue três ˜tipos” de en-
sino da matemática: tradicional, conceptual e (um terceiro a que chama) pedagogia matemática. Cada 
um desses tipos comporta uma ideia sobre a própria matemática e ainda perspectivas diferentes sobre 
o seu ensino e aprendizagem, sobre os alunos e sobre o contexto da sala de aula. Na pedagogia mate-
mática, que está subjacenteem todo este trabalho, privilegia-se “não apenas a substância da matemá-
tica mas a sua natureza e epistemologia. Tão central como a compreensão dos conceitos matemáticos 
e dos procedimentos [menosprezada no ensino tradicional mas valorizada no ensino conceptual] são a 
compreensão do que significa fazer matemática, a capacidade de validar as próprias respostas, a apre-
ciação da relevância da matemática para além da utilidade quotidiana corrente” (p. 8).

No decurso da sua investigação, Deborah Ball entrevistou 19 estudantes, futuros professores dos ensi-
nos básico e secundário de Matemática, no momento em que iam iniciar o primeiro curso educacional. 
Tendo como base a pedagogia matemática, desenhou un quadro de referência relativo ao conhecimen-
to e crenças necessários para esse tipo de ensino. Com os dados recolhidos nas entrevistas sobre o 
conhecimento e crenças dos participantes neste estudo, “a intenção era rever e reformular esse quadro 
de referencia preliminar”. Naturalmente, com esse fim, Deborah pretendia com as entrevistas “apren-
der o que os futuros professores sabiam, acreditavam, pensavam e sentiam sobre matemática, sobre o 
seu ensino e aprendizagem, e sobre os alunos como aprendizes de matemática”.

É impossível separar, num futuro professor, o conhecimento matemático das suas convicções relativa-
mente ao modo como as criancas aprendem matemática! E este é apenas um exemplo de muitas im-
possibilidades análogas! No entanto, embora com a consciência de que tal é muito redutor em relação 
ao trabalho de Deborah Ball, vamos apenas referir as reflexões e conclusões relativas ao conhecimento 
matemático dos participantes deste estudo para tentar manter o fóco deste texto na preparação ma-
temática dos futuros professores. De resto, como Ball salienta, mesmo quando estamos a considerar o 
conhecimento matemático, ou mais explicitamente, o conhecimento de matemática e o conhecimento 
acerca da matemática, estas categorias podem, por vezes, ser difíceis de distinguir. Por exemplo, saber 
como “respostas certas são justificadas” em matemática pertence ao domínio do conhecimento acer-
ca de matemática, e no entanto esse conhecimento mostrou, nesta investigação, ter consequências 
óbvias nas “explicações” dadas pelos futuros professores — que dizia respeito ao seu conhecimento de 
matemática...
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Perímetro e área 

Entre as diversas questões colocadas nas entrevistas, transcrevemos apenas uma dizendo respeito ao 
conhecimento matemático, juntamente com alguns comentários.

A questão é a seguinte5:

É interessante perceber o que Deborah Ball pretendia compreender a partir das respostas dos futuros 
professores, pelo que transcrevemos parte das suas considerações (acrescentamos uma numeração 
das questões – (i), (ii), ... – para depois referenciar as constatações de D. Ball):

Existem duas dimensões nesta questão. Uma tem a ver com os conceitos específicos de perímetro e área e a 
sua relação. Outra tem a ver com o conhecimento matemático e a justificação desse conhecimento — “teore-
ma” e “demonstração”. A aluna afirma ter “descoberto um teorema” e apresenta uma figura como “demons-
tração”. Um exemplo, no entanto, não prova a verdade de uma generalização. A aluna apenas ilustrou, não 
provou, a sua afirmação. A sua afirmação é uma conjectura, não um teorema.

Eu queria ver se os futuros professores dariam atenção a esta dimensão da questão. (i) Ficariam eles con-
vencidos pela figura ou cépticos? (ii) Se ficassem cépticos, queria saber o que eles considerariam suficiente 
evidência da verdade da afirmação, e como eles procederiam para a encontrar. (iii) Reagiriam às concepções 
de teorema e demonstração da aluna ou centrariam a sua atenção na substância da sua afirmação? (iv) Que-
ria também perceber se os futuros professores sabiam que não existe relação directa entre perímetro e área. 
(v) Previa que muitos deles não estariam seguros, e estava interessada em aprender o que os fazia inseguros 
— se era a falta de uma boa demonstração, se era não conseguirem lembrar-se, se era estarem inseguros 
sobre de que forma em matemática se decide se uma afirmação é verdadeira em geral.

Alguns aspectos da análise das entrevistas:

(i) 8 participantes (5 dos quais preparando-se para o ensino secundário) ficaram convencidos e dis-
seram sem hesitação que elogiariam a aluna pela sua “descoberta”. Cindy (uma candidata do ensino 
secundário) examinou durante algum tempo a figura da aluna e disse que a afirmação era verdadeira 
e que diria à aluna que “era uma muito boa observação”. Além disso, forneceria ainda à aluna mais um 
exemplo ilustrando a sua teoria, com uma frase do tipo: “na nossa aula o comprimento das paredes é 

Imagine que uma das suas alunas entra na aula muito entu-
siasmada e diz que tem um teorema que nunca tinha sido apre-
sentado na aula. Explica que quando o perímetro de uma figura 
aumenta, a área também aumenta. Mostra esta figura para mos-
trar que o que está a dizer é verdade.

Como responderia a esta aluna? 

3

3

3

3

3

4

4

3

perímetro = 12 cm
área = 9 cm2

perímetro = 14 cm
área = 12 cm2
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pequeno, mas pensa no refeitório, vê como são longas as paredes... levas muito mais tempo a andar 
ao longo das paredes do refeitório do que a fazê-lo na nossa aula”.

Mei Ling nem sequer olhou para a figura nem reflectiu sobre a afirmação da aluna:

Diria: “É fantástico [...] é maravilhoso que tenhas ido para casa, pensado nisto e voltado com uma nova 
ideia”. Acrescentaria: “É certo que não mencionei este facto na aula, mas tens absoluta razão. Houve alguém 
que descobriu isto, mas realmente não o referi na aula. Hoje vou falar nisso porque tens razão. Não o disse 
antes e é um importante facto verdadeiro”. 

Três estudantes disseram imediatamente que era errado o que aluna dizia – que só era verdade em 
alguns casos e noutros não. 

(ii) Mesmo estes três estudantes, no entanto, não levantaram nunca a questão da aluna apenas ter 
apresentado um exemplo. Alguns estudantes, dos que ficaram cépticos, “não se lembravam” se a afir-
mação era verdadeira e iriam pensar na questão. Outros iriam recorrer a livros ou perguntar a alguém. 
A incerteza resultava de não se lembrarem de alguns conceitos – “o que é a área?”; “é uma hipótese 
razoável que se o parâmetro (sic) aumenta a área dentro também vá aumentar”.

(iii) Mais de metade dos estudantes “interessaram-se apenas pela substância da afirmação da aluna, e 
responderam em termos do que eles sabiam sobre perímetro e área e das relações entre as duas me-
didas. Não fizeram comentários sobre o modo como a aluna chegou á sua conclusão. Em lugar disso, 
preocuparam-se apenas em dizer á aluna se estava certa ou errada”.

Apenas 4 futuros professores (dirigidos para o ensino secundário) falaram explicitamente em demons-
tração, dizendo que “discutiriam com a aluna especificamente” esta questão. 

(iv) Quase metade dos futuros professores julgavam que o perímetro e a área estavam directamente 
relacionados (mais de metade dos futuros professores do ensino secundário). Dos 19 estudantes, ape-
nas 3 sabiam que a afirmação da aluna era errada.

(v) “Para a maior parte dos estudantes, a base para justificar ou refutar a afirmação da aluna residia 
no fundo da sua memória, no seu conhecimento acumulado de matemática.” 

Os estudantes que não estavam seguros da afirmação da aluna, pareciam conscientes de que a “de-
monstração” da aluna era insuficiente. Mas Deborah Ball suspeita que, “se fossem capazes de se lem-
brar se a ‘teoria’ da aluna era verdadeira ou falsa, deixariam de estar preocupados com a ‘demonstra-
ção’ da aluna, como os 11 estudantes que ‘sabiam’ que era verdadeira (ou falsa)”

Pôr em questão algumas ideias feitas

Tendo por base a exploração e análise das entrevistas, Deborah Ball levanta sérias objecções relativa-
mente a três “pressupostos comuns” sobre a preparação matemática dos futuros professores6:

Pressuposto #1. O conteúdo tradicional da matemática escolar é simples.

Como escreve Deborah Ball, a mensagem implícita neste pressuposto sobre os tópicos da matemática 
escolar é a seguinte: “se sabes fazê-los correctamente, então és capaz de os ensinar”. Está implícita 
uma redução do conhecimento matemático à lembrança de como se executa correctamente um pro-
cedimento (operação numérica, cálculo algébrico, procedimento do cálculo infinitésimal elementar). 
Bem podem os “educadores matemáticos” promover um ensino que passe para lá dos procedimentos e 
atinja os conceitos, as conexões, e a procura da evidência matemática. Se não forem eles próprios, nas 
suas aulas de didáctica, “a revisitar a matemática simples para explicitar as justificações e as cone-
xões, para não falar da própria correcção dos resultados, os futuros professores estarão completamen-
te impreparados para fazer mais do que ensinar “inverte-se e multiplica-se”. 

Pressuposto #2. As aulas de matemática dos ensinos básico e secundário podem servir como prepara-
ção matemática dos futuros professores.

Deborah Ball refere a este propósito que nas entrevistas, mesmo os futuros professores do secundá-
rio que já tinham feito 7 cadeiras de matemática na universidade, quando queriam responder às suas 
questões ou executar as tarefas propostas, “eram forçados a voltar a pensar nos conteúdos do seu 
sétimo ano. Ao fazer isso, procurando recordar conceitos, procedimentos, ou simples termos, o que 
encontravam eram fragmentos dispersos – regras, truques e definições – não explícitos e desconexos”. 
Isto é compreensível, pois sabemos que o acento tónico da maior parte das aulas de matemática que 
estes estudantes frequentaram foi a aprendizagem e mecanização de técnicas de cálculo. 

O facto dos futuros professores, por exemplo nas universidades e na sua formação matemática, não 
abordarem ou abordarem em dimensão insignificante conteúdos da matemática elementar, revela que 
este pressuposto é aceite ou mesmo defendido por grande parte dos professores encarregados dessa 
formação. 
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Por exemplo, a propósito dos conteúdos dos cursos de matemática, nomeadamente dos universitários, 
Ana Bela Cruzeiro, presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, afirma que

O saber, não só não ocupa lugar, como abre caminhos para novos saberes. Sejamos exigentes. Saber mais 
abre-nos horizontes mais vastos, faz-nos subir a outras alturas para dominar campos largos, desconhecidos. 
É esta subida que os professores, designadamente os universitários, devem ajudar os seus discentes a fazer. 
[e referindo-se depois aos futuros professores e à “matéria que eles irão mais tarde transmitir [sic] aos alunos 
do secundário”] É que esta até já deve estar sabida à entrada da universidade.7     

Graciano de Oliveira, ex-presidente da SPM e professor na Universidade de Coimbra, afirma na mesma 
linha que “quando um aluno entra na Universidade já travou conhecimento com o essencial do que irá 
ensinar se vier a ser professor”.8 

Pressuposto #3. Estudos universitários de matemática asseguram um conhecimento matemático para 
o ensino.

Deborah Ball encontrou uma menor diferença do que seria de esperar, no que diz respeito à 

compreensão substancial da matemática, entre os futuros professores do ensino elementar e do secundário. 
Embora os últimos tivessem tido mais matemática e conhecessem mais ‘matéria’, isto não parecia conferir-
lhes uma vantagem substancial na capacidade de articular e relacionar conceitos, princípios e significados 
subjacentes á matemática escolar.”

Isto embora muitos dos futuros professores do secundário participantes neste estudo fossem bons 
estudantes, com excelentes classificações nos exames de admissão á universidade e nas cadeiras de 
matemática. D. Ball avança uma explicação para aquela conclusão do seu estudo:

Mesmo a frequência com sucesso em cadeiras de matemática tradicionais não desenvolve necessariamente 
os tipos de compreensão requeridos para o ensino, se, como é o caso muitas vezes, o sucesso nestas cadei-
ras resulta da memorização de fórmulas e da execução de procedimentos. Além disso, estudar cálculo não 
dá habitualmente oportunidade aos estudantes de revisitar ou ampliar os seus conhecimentos de aritmética, 
álgebra e geometria, os temas que vão ensinar. 

Subject matter knowledge

Terminamos com um muito breve resumo das conclusões de D. Ball relativamente ao subject matter 
knowledge dos 19 futuros professores que participaram no seu estudo. A investigadora engloba nestes 
temos o conhecimento sobre a matemática (como disciplina cientifica), o conhecimento matemático 
(substantive) e a atitude (disposition) perante a matemática.

Conhecimento sobre a matemática  

De uma maneira geral, os 19 estudantes não tinham uma perspectiva da matemática como disciplina 
científica. Pensavam a matemático como um “assunto escolar: um conjunto de regras e procedimentos 
mais ou menos interligados” e pouco tinham reflectido sobre a natureza da matemática, “tendendo a 
supor que ‘fazer matemática’ era seguir procedimentos e chegar às respostas certas”. Poucos conce-
biam a matemática como um domínio onde podia existir “argumentação e interpretações alternativas”.

Conhecimento matemático 

Os 19 futuros professores apresentavam diferenças na natureza do seu conhecimento matemático. No 
entanto, “poucos foram capazes de articular explicitamento significados e princípios subjacentes aos 
tópicos tratados”. Mostraram-se inseguros e frequentemente incorrectos nas suas respostas. O seu 
conhecimento era fragmentado, desconexo. 

Atitude perante a matemática    

Também neste ponto D. Ball detectou grandes diferenças entre os 19 futuros professores. Enquanto 
alguns, não muitos, se mostravam muito ansiosos – “petrificados”, expressão usada pela investigadora 
– face à matemática, outros aceitavam o facto de não “se sentirem à vontade com a matemática”. Ou-
tros ainda mostravam-se confiantes nos seus conhecimentos de matemática, não dando conta do seu 
conenhecimento fragmentado e mesmo incorrecto. Apenas 3 futuros professores se mostravam entusi-
ásticos acerca da matemática.

Liping Ma. Knowing and teaching elementary mathematics: Teachers understanding of funda-
mental mathematics in China and the United States.9   

Durante a Revolução Cultural, Liping Ma, uma jóvem aluna do 7º ano em Xangai, foi enviada para uma 
área rural da República Popular da China, tal como milhares de outros estudantes. Depois de alguns 
meses de “reeducação”, ficou surpreendida ao ser-lhe pedido para se tornar professora da escola 
primária da aldeia onde estava. Começou aí a sua carreira na educação. Actualmente trabalha como in-
vestigadora na Carnegie Foundation for the Advancement of Sciences. Fez o mestrado em educação na 
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Universidade Normal do leste da China e o doutoramento na Universidade de Stanford. A sua tese foi 
publicada em livro em 1999, com o título que indicamos acima. Alan Schoenfeld comenta desta forma 
as reacções à sua difusão ainda em forma de manuscrito:

[O manuscrito de Liping] é já um sucesso, mesmo antes de publicado,  talvez o único manuscrito que conheço 
que conquistou a atenção e o favor de ambos os lados das “math wars”. Muitos matemáticos de categoria 
internacional estão entusiasmados com ele; nos encontros anuais de matemáticos, pessoas como [...] faziam 
propaganda do livro. Porque o livro diz que o conhecimento matemático é um factor decisivo. Mas, ao mesmo 
tempo, aqueles que assumem uma perspectiva de reforma – aqueles que valorizam uma visão profunda e 
conexa do pensamento matemático e que compreendem que a competência dos professores comporta um 
conhecimento matemático alargado, incluindo um amplo conhecimento de conteúdos pedagógicos – acham 
que o livro oferece valiosas ideias acerca das questões do conteúdo matemático, e da preparação e desenvol-
vimento profissional dos professores.10

A tese da Liping Ma vem na linha dos trabalhos de Deborah Ball e de outros investigadores americanos. 
Certamente uma das razões do interesse que tem despertado nos Estados Unidos é o facto de, nesta 
época de comparações internacionais do sucesso ou insucesso em matemática dos alunos – TIMSS e 
outras –, este estudo comparar agora o conhecimento matemático dos seus professores – no caso, 
chineses e americanos. 

Na procura de uma explicação dos resultados desfavoráveis dos alunos americanos, relativamente a 
alunos de outros países, estudos tinham sido feitos sobre a formação matemática dos professores. E 
concluiu-se que “em termos dos cursos feitos para essa formação, o caso dos professores americanos 
era comparável com o dos outros países”. Mas a abordagem do estudo de Liping Ma é muito diferente: 
em lugar de comparar o número de cadeiras de matemática, Liping Ma pretende comparar o conheci-
mento matemático dos professores relativo aos tópicos de matemática elementar que devem ensinar 
aos seus alunos. E parece poder concluir-se que o sucesso nos cursos de formação inicial em matemá-
tica dos futuros professores não implica uma profunda compreensão da matemática elementar que vão 
ensinar. Como vemos, Ma retoma assim as objecções de Deborah Ball relativamente ao pressuposto 
#3: “Estudos universitários de matemática asseguram um conhecimento matemático para o ensino”.

Liping Ma utiliza, nas suas entrevistas aos professores (23 americanos e 72 chineses), quatro questões 
que tinham sido imaginadas e construídas por Deborah Ball. Além da questão relativa ao perímetro e 
área já referida (a mais complexa das quatro), as outras três são as seguintes:

1) Vamos durante algum tempo reflectir sobre um tópico que faz parte daqueles que ensina, a subtracção com 
“reagrupamento”. Observe estes problemas:

Como os abordaria se estivesse a ensinar alunos do 2º ano? O que considera que os alunos teriam que com-
preender ou saber fazer antes de começarem a aprender a subtracção com “reagrupamento”? 

 

2) Alguns professores do 6º ano notaram que muitos dos seus alunos estavam a fazer o mesmo erro na mul-
tiplicação de números grandes. Ao tentarem calcular 123 × 645 os alunos pareciam esquecer-se de “mover 
os produtos parciais” para a esquerda em cada linha. 

Embora estes professores estivessem de acordo no facto de isto constituir um problema, não chegaram a 
acordo sobre o que fazer para o resolver. O que faria se fosse professor do 6º ano e notasse que vários dos 
seus alunos estavam a proceder assim? 

3. Parecem existir diferentes abordagens na resolução de problemas que envolvam divisões com fracções. 
Como resolveria o seguinte problema?

52
-25

91
-79

  123

×645

615

492

738

1845

em vez de isto 

  123

×645

615

492  

738             

79335

Estavam a fazer isto
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Imagine que está a ensinar a divisão com fracções. Para tornar esta operação significativa para os alunos, 
o que muitos professores fazem é tentar relacionar a matemática com outras coisas. Algumas vezes tentam 
imaginar situações do mundo real ou story-problems que mostrem a aplicação de determinado conteúdo. O 
que consideraria um bom story-problem ou modelo para a divisão indicada? 

Do ponto de vista da preparação académica, os professores americanos apresentavam-se muito à fren-
te dos chineses. Estes tinham feito 9 anos (correspondentes á nossa educação básica) e mais três na 
Escola Normal (de preparação de professores para o nível elementar).

Quanto a conclusões e outros aspectos desta investigação, não pretendemos resumir aqui um livro de 
160 páginas, mas apenas sugerir a sua leitura a quem se interesse pela preparação matemática dos 
futuros professores. Apenas algumas notas:

• apesar da sua preparação académica muito menos longa, os professores chineses responderam às 
questões, de um modo geral, como se espera que um professor de matemática o faça, ao passo que os 
professores americanos revelaram deficiências preocupantes;

• no que diz respeito às duas primeiras questões, embora ambos os grupos fizessem e descrevessem 
os cálculos a fazer correctamente, apenas 20% (na primeira) e 40% (na segunda) dos professores 
americanos conseguiram explicar a origem e a razão dos procedimentos adoptados, contra cerca de 
90% dos professores chineses (em ambas as respostas);

• na terceira questão, a diferença entre os dois grupos estendeu-se à capacidade de fazer correc-
tamente a operação (menos de metade nos professores americanos e a totalidade nos chineses), e 
apenas um professor americano conseguiu inventar uma história relativamente aceitável de que a 
operação pudesse ser modelo contra mais de 90% dos professores chineses (que em alguns casos até 
sugeriram múltiplos problemas ilustrando diversas interpretações da divisão)

• na quarta questão, os professores americanos exibiram as mesmas dificuldades, na análise da mate-
mática envolvida, que os estudantes universitários referidos atrás acerca da mesma questão da área e 
do perímetro, enquanto cerca de 70 % dos chineses chegaram à compreensão matemática do proble-
ma, apresentando contra-exemplos.

No decorrer do seu texto, Liping Ma introduz mais um conceito relativo ao conhecimento matemático, a 
profound understanding of fundamental mathematics (PUFM). Mais do que tentar “criar” um novo ter-
mo em português, parece-me útil transcrever as características que Ma atribui a este grau do conheci-
mento matemático (decorre do texto que se trata de um grau próprio dos professores, a atingir no seu 
desenvolvimento profissional):

Conectividade. Um professor com um PUFM tem a intenção geral de fazer conexões entre conceitos matemá-
ticos e procedimentos, desde conexões simples e superficiais entre partes isoladas do conhecimento até co-
nexões, complexas e subjacentes, entre diferentes operações e subdomínios matemáticos. Quando reflectida 
no ensino, aquela intenção evita que a aprendizagem dos alunos seja fragmentada. Em lugar de aprenderem 
tópicos isolados, os alunos aprenderão um corpo unificado de conhecimentos. 

Múltiplas perspectivas. Aqueles que atingiram um PUFM apreciam os diferentes aspectos de uma ideia e as 
várias abordagens à resolução de uma questão, assim como as suas vantagens e inconvenientes. Além disso, 
são capazes de fornecer explicações matemáticas desses aspectos e abordagens. Deste modo, os professores 
poderão guiar  os seus alunos em direcção a uma compreensão flexível da disciplina.

Ideias básicas. Professores com um PUFM têm uma atitude favorável à matemática e estão particularmente 
atentos aos “simples mas poderosos conceitos e princípios básicos da matemática” (por exemplo, a ideia de 
equação). Têm tendência a revisitar e reforçar essas ideias básicas. Ao centrarem a sua atenção nessas ideias 
básicas, os alunos não são apenas encorajados a abordar problemas, mas são conduzidos a desenvolver ac-
tividade matemática real. 

Coerência Longitudinal. Professores com um PUFM não estão limitados ao conteúdo que deve ser ensinado 
num certo ano de escolaridade; em lugar disso, têm um conhecimento profundo de todo o currículo matemá-
tico elementar. Estão preparados para aproveitar sempre uma oportunidade para rever conceitos cruciais que 
os alunos estudaram anteriormente. Além disso, sabem o que os alunos vão aprender a seguir, e aproveitam 
as oportunidades para estabelecer as bases para essa aprendizagem. 

A caminho das “recomendações”

Uma questão central na preparação para o ensino da Matemática é o desenvolvimento de uma compreensão 
profunda dos temas de matemática do currículo escolar e de como se enquadram na disciplina de matemática. 
Com demasiada frequência, assume-se como verdadeiro que o conhecimento dos professores relativamente 
ao conteúdo da matemática escolar está assegurado no momento em que concluem o ensino secundário. Os 
professores devem ter oportunidade de rever os tópicos da matemática escolar de tal maneira que possam 
desenvolver uma compreensão mais profunda das ideias e relações mais subtis que existem entre os concei-

1 4
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tos. 

APM, Normas Profissionais para o Ensino da Matemática, p. 138.

Deve ter-se em atenção que as investigações de Deborah Ball, de Liping Ma e de outros se foram 
desenvolvendo ao longo dos anos 90, ao mesmo tempo que as Normas – publicadas em 1989 – e as 
Normas Profissionais – publicadas em 1991 – do NCTM, iam sendo discutidas, apoiadas, contestadas, 
e concretizadas em programas e em textos escolares. As divisões perante as propostas do NCTM foram 
crescendo no seio das comunidades matemática e da educação matemática e levaram às conheci-
das “math wars”. Na parte final dos anos 90, começa a dar-se uma inflexão na situação e os esforços 
daqueles que, em ambos os campos, desejavam realmente mudar a situação da educação matemática 
de modo reflectido e inteligente, começam a produzir resultados. Parece-nos útil referir aqui algumas 
características desta evolução:  

a) Pese embora a citação anterior dos Standards de 1989, é uma realidade que a componente “conhe-
cimento matemático dos professores” assumia pouca relevância nas propostas do NCTM. Como afirma 
Wu:

Nas 200 páginas dos NCTM Teaching Standards, a importância crítica, para um ensino eficaz, do conhecimento 
matemático dos professores é descrita no seu todo em 8 páginas, pp.132-140.[...]. Se este conhecimento é 
considerado importante, porque razão todos os episódios (vignettes) dizem respeito a técnicas pedagógicas 
apenas? [...]  até recentemente, a maior parte dos outros documentos e artigos  sobre ensino que tenho en-
contrado não realçam de forma apropriada a necessidade de competência matemática básica [da parte dos 
professores].11       

Claramente, a revisão das Normas, lançada pelo NCTM em 1995, procurou e conseguiu alterar esta 
situação, sobretudo através do convite, feito a todas as associações participantes no Conference Board 
of Mathematical Sciences (CBMS), para a criação de Association Review Groups (ARGs) que dessem 
pareceres e informação sobre o ensinos básico e secundário. Foram criados 14 ARGs, entre os quais 
um da American Mathematical Society e outro da Mathematical Association of America. Depois da 
publicação dos Principles and Standards, uma carta enviada ao NCTM pelas associações profissionais 
(incluindo a AMS e o MAA) revela a mudança resultante dos esforços do NCTM. Referindo-se ao proces-
so de redacção das novas Normas, as associações escrevem:

Este empreendimento momentoso foi, do ponto de vista das instituições participantes, dramaticamente bem 
sucedido, com proveito tanto para o NCTM como para aquelas instituições. Foi um processo notável e sem 
precedentes, que conduziu a algumas das mais reflectidas e bem organizadas discussões sobre o currículo e 
ensino da matemática que temos presenciado nestas comunidades profissionais. Contrastou com aquilo que 
foi sentido por alguns como uma inadequada participação dos matemáticos profissionais na construção das 
normas originais.12        

b) Vimos já como a comunidade da educação matemática americana começou, sobretudo a partir dos 
anos 90, a dedicar a sua atenção ao problema do conhecimento matenático dos professores. As inves-
tigações pioneiras de Deborah Ball e o famoso livro de Liping Ma não foram iniciativas isoladas e sem 
consequências. Para apenas referir a continuidade do trabalho destas duas investigadoras, diga-se que 
Liping Ma prossegue as suas investigações na Carnegie Foundation for the Advancemente of Teaching 
e que Deborah Ball coordena, juntamente com Hyman Bass, ex-presidente da American Mathematical 
Society, um projecto intitulado Mathematics Teaching and Learning to Teach, na School of Education 
da Universidade de Michigan. Na homepage de Deborah Ball encontram-se para download numerosos 
artigos e capítulos de livros.

Um dos textos mais interessantes e recentes é o capítulo “Making Mathematics Reasonable in School” 
do livro A research companion to principles and standards for school mathematics, publicado este ano 
pelo NCTM13. Este texto, escrito por D. Ball e Hyman Bass, reflecte bem um novo estilo, por assim di-
zer, na investigação em educação matemática, no qual processos fundamentais da matemática – racio-
cínio e demonstração – e implicita ou explicitamente, a necessária preparação matemática do profes-
sor, assumem um papel relevante. Transcrevemos o parágrafo final do capítulo:

Nos episódios que analisámos, tentámos ilustrar não apenas que aspectos pode assumir o raciocínio matemá-
tico substantivo de alunos do 3º ano, mas também que estas destrezas e práticas foram aprendidas ao longo 
do tempo, desde o primeiro dia de aulas em Setembro. Tornámos também explícitos alguns dos processos 
pedagógicos que contribuiram para essa aprendizagem, as práticas do professor que tiveram um papel im-
portante no facto da matemática se tornar “raciocinável” para os alunos. Mas estas práticas não são do tipo 
daquelas que os professores passam a realizar simplesmente porque tal lhes é sugerido. Tal como os alunos 
precisam aprender a raciocinar matematicamente, também os professores devem aprender e desenvolver 
práticas que apoiem tal tipo de aprendizagem. Se os alunos têm que adquirir capacidades básicas para cons-
truir o seu conhecimento matemático por meio do raciocínio, então os professores devem ter oportunidade de 
desenvolver o conhecimento e a prática necessários para tornar a matemática “raciocinável” ne escola.      

c) Os dois pontos anteriores exemplificam, do “lado da educação”, uma evolução positiva da atitude 
perante a educação matemática. Do “lado da matemática, o exemplo de evolução positiva que apre-
sentamos  é o de H. Wu, do Departamento de Matemática da Universidade da Califórnia, Berkeley. 
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Como já vimos por um texto de Wu citado atrás, este matemático foi, como muitos outros, um crítico 
“feroz” das Normas e das Normas Profissionais do NCTM, não só em relação à pouca relevância dada, 
naqueles documentos, ao conhecimento matemático dos professores, como também à subalternização 
da demonstração nos mesmos documentos. Até aqui, nada de extraordinário. Mas o que é notável nos 
escritos de Wu é sentir que, contrariamente ao que é habitual (tiradas as excepções que existem sem-
pre), este matemático acha que as questões da educação são, como a matemática, “raciocináveis”. 

O trecho seguinte pode parecer banal, mas vindo de um matemático profissional, que se começou a 
interessar por questões de educação em 1992, não tem infelizmente nada de vulgar:

Existem muitas razões para explicar a performance tão fraca de tantos professores de matemática. Uma 
razão óbvia é que nunca aprenderam correctamente matemática desde o jardim de infância até ao fim da 
universidade. Isto é um obstáculo à possibilidade de um bom ensino porque não se pode ensinar o que não se 
sabe. Outra explicação para a sua fraca performance é que a sua abordagem pomposa, dissecada e rígida da 
matéria afasta logo de início os alunos. Na maior parte dos casos, estes professores nunca viram outro tipo de 
ensino do que o dos seus professores, na escola e na universidade, igualmente pomposo, dissecado e rígido. 
Anos e anos de exposição a este mau ensino deixa naturalmente as suas marcas. Em teoria, estes erros no 
modo de ensinar de cada um seriam eliminados em aulas de pedagogia no departamento de educação, mas 
esta teoria falha por duas razões. A primeira é que desfazer este problema pedagógico requer um profundo 
conhecimento matemático do parte dos futuros professores e dos seus formadores, como veremos mais á 
frente. A segunda é que não se podem eliminar os efeitos perniciosos de anos e anos de observação directa de 
um mau ensino num semestre ou dois de amáveis discussões sobre as boas maneiras de ensinar. Por isso, um 
ponto de partida para o desenvolvimento profissional dos futuros professores tem que consistir num melhor 
ensino em toda a universidade (e certamente nas escolas também).  

Compreende-se a partir daqui como Wu acolhe com entusiasmo o livro de Liping Ma, de que não deixa 
evidentemente de citar a conclusão principal:

Tendo reflectido em profundidade sobre o conhecimento da matemática escolar por parte dos professores, 
sugiro que para melhorar a educação matemática dos alunos, uma acção importante a tomar é melhorar a 
qualidade do conhecimento da matemática escolar dos seus professores.  

Mas Wu não pára aqui e levanta mesmo a questão da qualificação, como ele diz, dos “professores dos 
[futuros] professores”. E acrescenta:

Queremos que eles sejam ao mesmo tempo bons matemáticos e bons professores. Além disso, ainda espe-
ramos que tenham reflectido profundamente sobre o currículo dos ensinos básico e secundário e as neces-
sidades especiais dos futuros professores. Não é surpreendente que em muitos Estados o desenvolvimento 
profissional em matemática não tenha bons resultados, porque não existem suficientes pessoas para fazer 
esse trabalho com qualidade. 
Seria concebível convocar uma reunião dos professores encarregados da formação de professores para abrir 
um diálogo a este respeito? Poderíamos imaginar um curso de verão para estes professores?
Alguns considerariam uma tal sugestão, relativa aos nossos colegas universitários, ultrajante. Se dermos um 
passo atrás, no entanto, e olharmos para o que estamos a discutir aqui – como corrigir a situação no que diz 
respeito a professores sem as necessárias qualificações – veríamos que estamos a fazer qualquer coisa que 
os professores olhariam justamente como ultrajante. Tal sendo o caso, porque havemos de nos poupar a nós? 
Espero que não tenhamos que esperar mais uma década até este tópico ser considerado legítimo e discutido 
como tal.

Durante os últimos 7 ou 8 anos, Wu tem feito formação contínua de professores em cursos de verão. 
A sua reflexão sobre as necessidades de preparação dos futuros professores resulta fundamentalmen-
te dessa experiência. Além de artigos de discussão sobre questões de educação, tem escrito textos de 
matemática elementar muito interessantes.14

As recomendações da Conference Board of Mathematical Sciences 

O percurso de aproximação, por assim dizer, de representantes dos dois lados das “math wars” con-
duziu – num processo que é tradicional nos EUA – à constituição de uma comissão ampla para chegar 
a algum consenso e publicar, depois de um trabalho efectivo de alguns anos, “recomendações”. Desta 
vez a comissão foi formada no seio da Conference Board of Mathematical Sciences (CBMS).    

A CBMS tem a sua origem numa comissão fundada em 1942 pela American Mathematical Society e 
pela Mathematical Association of America. Engloba actualmente 16 associações nacionais, entre elas o 
NCTM. Destina-se a promover a compreensão e a cooperação entre as diversas associações, de modo 
a trabalharem em conjunto e a se apoiarem nos esforços para desenvolver a investigação, melhorar a 
educação e expandir as aplicações da matemática.

Em Novembro de 2001 a CBMS organizou uma reunião de dois dias15 para lançamento de um relatório 
de 145 páginas, The Mathematical Education of Teachers (MET)16, que vinha sendo preparado desde há 
alguns anos, e que diz respeito aos seguintes temas gerais:

(i)  a base intelectual da matemática escolar;
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(ii) a natureza específica do conhecimento matemático necessário para o ensino.

Sem menosprezar o valor do conteúdo do documento, que descreveremos brevemente mais à frente, o 
que é mais notável e exemplar neste documento é a decisão de fazer face à situação da educação ma-
temática nos níveis elementar e secundário – geralmente considerada como má –, atacando racional-
mente um dos factores geralmente reconhecido como essencial – a educação matemática dos profes-
sores –, e tentando levar até tão longe quanto possível o consenso existente. No prefácio salienta-se a 
contribuição “da investigação em educação matemática” na identificação da importância dos temas que 
o relatório aborda e são referidas a esse respeito e explicitamente as contribuições de Deborah Ball e 
de Liping Ma – que, como escreveu Shoenfeld e já citámos, “conquistou a atenção e o favor de ambos 
os lados das ‘math wars’”.

O relatório MET tem 9 capítulos. Além do primeiro (introdução geral) e do sexto (recomendações sobre 
a tecnologia na preparação matemática dos professores), o relatório inclui

• Um capítulo de recomendações gerais (cap. 2º).

• Três capítulos sobre recomendações específicas para cada nível de escolaridade (nos EUA, ou seja: 
anos 1-4, cap. 3º; anos 5-8, cap. 4º; anos 9-12, cap. 5º). Essas recomendações dizem respeito ao 
número mínimo de cursos de matemática em cada nível, bem como sumarizam os temas principais 
destes cursos. Além disso, desenvolvem considerações sobre o conhecimento matemático básico para 
o ensino que os futuros professores devem adquirir nesses cursos.

• três capítulos (7º, 8º e 9º) que expandem os respectivos capítulos anteriores e que se destinam 
especificamente “aos professores do ensino superior que regem cursos sobre os fundamentos da 
matemática escolar e que pretendem ampliar a sua base de conhecimentos sobre o ensino escolar de 
matemática” bem como “aos matemáticos em geral, de modo a que fiquem conscientes das questões 
pedagógicas relativas ao ‘conhecimento matemático para o ensino’.” 

Julgamos que tem muito interesse, para aqueles que se interessam pela educação matemática em 
Portugal, a leitura deste relatório. Por outro lado, na reunião de lançamento do relatório, atrás referida, 
houve também intervenções significativas do impulso de mudança que o relatório MET pode provocar. 
Os dois pontos seguintes destinam-se a chamar a atenção para o relatório e para essas intervenções.    

Recomendações gerais

Estas recomendações gerais são indubitavelmente a parte do MET que tem suscitado maior consenso. 
Segue-se a transcrição dos enunciados de algumas recomendações (excluem-se as que são demasiado 
específicas do contexto educacional dos EUA) e ainda de partes seleccionadas das mesmas. 

Recomendação 1. Os futuros professores necessitam de cursos de matemática em que desenvolvam uma 
profunda compreensão da matemática que vão ensinar.

[...] 

Os cursos sobre as ideias fundamentais da matemática escolar devem ser regidos por matemáticos com um 
interesse sincero na formação de professores. Esta formação deve ser coordenada com os departamentos de 
educação. É vital que os professores do departamento de matemática e do departamento de educação con-
cordem acerca das expectativas concretas relativamente à aprendizagem e resultados nestes cursos. Além 
disso, devem ser pensados com cuidado os pré-requisitos exigidos para estes cursos. Os cursos especiais para 
futuros professores, ao contrário dos cursos tradicionais, como intermediate algebra e college algebra, são 
desejáveis para aqueles a quem faltam os pré-requisitos.

...

Recomendação 3. Os cursos acerca das ideias fundamentais da matemática escolar devem ter por objectivo 
central um desenvolvimento completo de ideias matemáticas básicas. Todos os cursos para futuros profes-
sores devem desenvolver um raciocínio meticuloso e um “senso comum” matemático na análise de relações 
entre conceitos e na resolução de problemas.

A atenção dada a uma ampla e flexível aplicabilidade das ideias básicas e modos de raciocínio é preferível a 
uma passagem superficial por muitos tópicos.

[...]  

Recomendação 4. Ao mesmo tempo que constroem o conhecimento matemático, os cursos de matemática 
para futuros professores devem desenvolver os hábitos de pensamento próprios de um matemático e dar a 
conhecer estilos de ensino flexíveis e interactivos.

[...]

Recomendação 5. A educação matemática de professores deve ser reconhecida como uma parte importante 
da missão dos departamentos de matemática em instituições que formem professores. Um maior número de 
matemáticos deve envolver-se profundamente nas questões da educação matemática nos ensinos básico e 
secundário.

Recomendação 6. A educação matemática dos professores deve ser vista como um trabalho de parceria entre 
os professores dos departamentos de matemática e de educação. 
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[...]

A realidade, hoje em dia, é que existe uma grande desconfiança entre os professores universitários de mate-
mática e os professores dos departamentos de educação, tanto no interior das instituições como em declara-
ções públicas. Esforços conscientes, de nível local e nacional. são necessários para promover cooperação, ao 
mesmo tempo que compreensão mútua e respeito entre estes dois grupos. Matemáticos e educadores mate-
máticos, trabalhando em cooperação, podem ser mais eficazes junto das organização estaduais e nacionais 
responsáveis pelas normas curriculares e pela certificação dos programas de formação de professores.

[...]

Recomendação 8. Deve existir uma maior colaboração entre professores universitários e professores dos en-
sino básico e secundário. 

Observar os professores em acção e conhecer as suas práticas pode dar aos matemáticos perspectivas que os 
ajudem na formação de futuros professores. [...]. Por outro lado, os matemáticos devem ter um papel impor-
tante nas actividades de desenvolvimento profissional dos professores.

[...]

Recomendação 10. Os professores devem ter oportunidade de desenvolver o seu conhecimento matemático 
e o seu ensino ao longo da sua carreira, por meio de auto-formação e formação nas universidades [e ESE’s], 
e por meio de cursos formais.

[...] 

Recomendação 11. A matemática nos middle grades (5-8) deve ser ensinada por professores especialistas.

“A missão central dos departamentos de matemática”    

William Kirwan, matemático e reitor da Ohio State University, fez uma vigorosa intervenção na reunião 
de apresentação do relatório MET, dizendo que a preparação de professores não podia ser uma missão 
periférica dos departamentos de matemática e de educação, mas a “missão central”. E descreveu 6 
estratégias para atingir este objectivo. Transcrevemos a primeira:

Em primeiro lugar, temos que reformular e dar uma nova estrutura ao currículo da licenciatura [em matemá-
tica], para futuros professores e para os outros estudantes. Devemos colocar maior ênfase na aprendizagem 
activa em todos os níveis e nas conexões que a matemática tem com as outras disciplinas. A matemática é 
importante para todos os nossos estudantes e devemos imediatamente alterar o papel do nosso departamento 
de matemática – deixar de ser um filtro na formação e transformar-se num motor da educação. Devemos pre-
miar aqueles professores da universidade que têm talento para pôr em marcha o interesse pela matemática 
e a sua compreensão. Em colaboração com as Schools of Education, necessitamos criar percursos no depar-
tamento para a preparação de futuros professores dos ensinos básico e secundário e criar percursos condu-
zindo a doutoramentos em educação matemática. Devem também os nossos professores do departamento de 
matemática modelar as técnicas pedagógicas que os futuros professores irão usar na sala de aula. Para tornar 
isto possível, tomámos recentemente, na Ohio State University, a decisão de limitar alguns cursos para futu-
ros professores a não mais do que 20 a 30 alunos.[...]. Formámos também um Conselho Universitário para a 
Formação de Professores, que inclui professores das escolas públicas [...] e representantes das disciplinas de 
Artes e Ciências. Este grupo está a melhorar o currículo da formação de professores em matemática, ciências 
e outras disciplinas [...nomeadamente] a reforçar e dar nova estrutura ao programa para professores do en-
sino médio [2º e 3º ciclo da educação básica].17       

Propostas de concretização 

Naturalmente, as propostas de concretização das recomendações do MET (e obviamente, as próprias 
recomendações) que têm sido propostas nos EUA dizem respeito ao contexto americano da educação 
matemática. Devemos interrogar-nos se, também em Portugal, a preparação matemática dos profes-
sores na sua formação inicial é de má qualidade e tem por essa razão reflexos negativos – juntamente 
com outros factores, como é óbvio –  na educação matemática dos ensinos básico e secundário. Se a 
resposta for positiva, como julgo, competirá aos responsáveis pela qualidade da educação matemáti-
ca, a diversos títulos e em diversos graus, tudo fazer para que essa preparação melhore: analisando a 
situação em pormenor, encontrando o que precisa de ser mudado e dando passos concretos ou fazendo 
propostas quando as medidas a tomar estão fora do seu alcance.

Poderá no entanto ter interesse apresentar aqui algumas propostas que já foram feitas, a título de 
exemplo. Ver-se-há assim melhor no que podem vir a dar as recomendações (nos EUA), embora vá 
haver, certamente, interpretações diferentes.

“Introdução à álgebra” por Hung-Hsi Wu

Num artigo de 1997, e com a clareza habitual, Wu apresenta uma experiência por si realizada na 
Universidade da Califórnia em Berkeley18. Wu começa por explicar que os cursos dos últimos anos da li-
cenciatura em matemática são em geral pensados para estudantes que seguirão depois cursos de pós-
graduação, ou seja para futuros matemáticos profissionais. Por essa razão, esses cursos são encarados 
“como os primeiros passos de uma jornada de mil milhas” e pretendem dar a estes estudantes uma 
“base firme para futura investigação”, sendo portanto completamente preenchidos com “procedimentos 
técnicos” (de matemática avançada, acrescentamos nós). A ideia é que mesmo que não comprendam 
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algumas das coisas que lhes são ensinadas, isso irá acontecer na pós-graduação ou mesmo mais tarde, 
durante as suas investigações. Portanto, por assim dizer, o prazer da compreensão não será muitas 
vezes imediato, fica adiado mas acontecerá no futuro... O problema é que, em média, apenas 20 % se-
guirão para a pós-graduação, e dos 80 % que não o fazem, para os quais estes cursos são os últimos, 
muitos estão a preparar-se para ser futuros professores do secundário. Como diz Wu, “gostaríamos 
que eles compreendessemm melhor o que aprenderam mal na escola [... e que] soubessem o que é a 
matemática e como a matemática é feita. Mas, pelo menos para estes, [...], falhamos completamente”. 
Por isso “a educação universitária destes estudantes é longa em tecnicismos mas curta na informação 
essencial mínima que lhes permitiria comprender mesmo os factos elementares de um ponto de vista 
avançado”. Wu conta que antes de iniciar um curso de introdução à álgebra a estudantes do tal grupo 
de 80% que não iriam fazer pós-graduação, preguntou se alguém sabia porque razão 1/(1/5) = 5 e 
ninguém foi capaz de responder. E acrescenta que normalmente, num curso de introdução à álgebra, 
relativamente aos números racionais, a sequência do que é ensinado é a seguinte:

•  introduz-se a noção de domínio de integridade D;
•  constrói-se o conjunto quociente das classes de equivalência dos pares ordenados (p,q) de elemen-

tos de D, mostra-se que a adição e a multiplicação dessas classes de equivalência é bem definida e 
que formam um corpo F;

•  define-se o homomorfismo injectivo canónico de D em F e identifica-se F com a sua imagem;
•  mostra-se então que todos os elementos não nulos de D têm inverso (multiplicativo) em F;
•  e que se D é o corpo dos inteiros, F é o corpo dos racionais. 

Escreve Wu que pode ser ou não que o professor se lembre de fazer notar que 1(1/b)=b. Mas esperar 
que um estudante médio, depois de ficar mergulhado por esta avalanche de novos termos, ”fique a 
conhecer os números racionais a partir do conceito de corpo quociente”, é uma esperança sem sentido. 

A proposta de Wu é que novos cursos, não de nível inferior mas qualitativamente diferentes, sejam 
organizados para futuros professores. Esses cursos devem obedecer, entre outras, às seguintes condi-
ções:

• fazer conexões explícitas entre os temas do curso e os tópicos da matemática elementar;

• colocar os temas no seu contexto histórico;

• situar os temas em contextos matemáticos amplos. 

Esta última condição é muito importante, pois pretende que os futuros professores adquiram uma 
cultura matemática ampla. Isso não pode ser feito, claramente, se todos os assuntos são tratados com 
todos os detalhes técnicos (demonstrações de todas as afirmações, exposições completas do ponto 
de vista técnico). Por isso, num curso para futuros professores, os matemáticos devem abdicar dessa 
visão “perfeccionista” do ensino da matemática, e fazer “incursões culturais” (o termo é nosso) nessa 
matemática ampla que está relacionada com o tema concreto que está a ser ensinado. Como exem-
plo, Wu refere um curso “normal” sobre funções de variável complexa e diz que no fim desse curso os 
estudantes estão aptos a perceber “a relevância e o significado do teorema da função de Riemann, do 
problema de Dirichlet e da Hipótese de Riemann”, e das ideias subjacentes, que influenciaram a ma-
temática nos últimos 150 anos, o que seria importante para a cultura matemática dos professores do 
ensino secundário. Mas isso não é feito porque não pode ser feito com todos os detalhes técnicos!

No seu curso experimental de álgebra para futuros professores, Wu procurou obedecer as condições 
anteriores. Decidiu usar como um dos dois temas principais do curso as demonstrações (séc. XIX) de 
impossibilidade de resolução com régua não graduada e compasso dos três problemas clássicos (dupli-
cação do cubo, quadratura do círculo e trissecção do ângulo). Não só se trata de um tema matemático 
muito interessante por si próprio e pelas suas origens e desenvolvimento histórico, como o seu trata-
mento envolve alguns tópicos de álgebra com conexões directas com a matemática elementar que os 
futuros professores vão ensinar. 

Alguns dos tópicos de álgebra abordados foram: números construtíveis, revisão de Z e R, algoritmo de 
Euclides e factorização em números primos, congruências mod n, polinómios sobre um corpo, irreduci-
bilidade e factorização única de polinómios, raízes da unidade e polinómios ciclotómicos, extensões de 
corpo e seus graus, impossibilidade dos três problemas clássicos, construtibilidade de polígonos regula-
res.

O outro tema disse respeito aos teoremas de Abel e Galois relativos á impossibilidade de extracção de 
raízes de certos polinómios de grau ≥ 5 por meio de radicais.

“Introdução á Teoria dos Números e Álgebra Moderna” (ITNAM) e “Tópicos em Geometria” (TG)

 na Universidade do Arizona19

Estes dois cursos substituem, na preparação matemática de futuros professores, os cursos de álgebra 
abstracta e de análise. Alguns tópicos incluídos:
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ITNAM. Dos números naturais aos números reais: teoria dos números décimais, pontos de coorde-
nadas racionais em curvas algébricas, representações diversas dos números reais. Exemplos de pro-
jectos: números de Fibinacci, fracções contínuas. Livro adoptado: Fred Stevenson, Exploring the Real 
Numbers. 

TG. Medida, poliedros, investigações envolvendo geodésicas em várias superfícies, caleidoscópios, si-
metria e problemas isoperimétricos. Livro adoptado: David Gay. Geometry by Discovery.

Journey into Mathematics: An introduction to Proofs20

Com este título (também o título de um livro do mesmo autor), Joseph Rotman rege um curso na 
Universidade de Illinois destinado a fornecer a futuros professores uma ideia do que é e como se faz a 
matemática. Os estudantes lêem, criticam, exploram e escrevem demonstrações sobre tópicos como: 
indução, área, teorema de Pitágoras, triplos pitagóricos e método de Diofanto, trigonometria, integra-
ção, aproximações (área e perímetro do círculo), sucessões, números complexos, polinómios, irracio-
nalidade de π.

Propostas de Al Cuoco

Num artigo publicado em 2001, Al Cuoco faz diversas propostas e descreve experiências de cursos 
para futuros professores realizadas em diversas universidades americanas21. 

Uma das ideias propostas designa-se por “seminários sombra”. Suponha-se que estudantes de mate-
mática da licenciatura em ensino estavam a frequentar uma cadeira “normal” (por exemplo, introdu-
ção à álgebra ou álgebra linear). Um grupo de professores – um matemático, um professor do ensino 
secundário e um professor do departamento de educação – organizavam todas as semanas uma ses-
são de seminário, uma espécie de “curso sombra” em que os futuros professores explorariam do ponto 
de vista do ensino secundário os tópicos do curso e fariam conexões com tópicos de álgebra ou geo-
metria elementar. Uma experiência nesta direcção está a decorrer na Universidade de Boston, em que 
matemáticos e professores da School of Education construiram um “companion course” para futuros 
professores no sentido de conectar a matemática dos seus cursos de álgebra abstracta, álgebra linear 
e teoria dos números com o curriculo do secundário.

O artigo que estamos a referir, e que foi também publicado no Bolletino da União Matemática Italiana, 
contém muitas outras propostas interessantes conducentes a

• incluir na preparação matemática dos futuros professores experiência de investigação matemática;

• diversificar os modelos de ensino nas universidades;

• inserir os tópicos da matemácica escolar em contextos mais amplos.

Regresso às origens...: Klein e Lebesgue.

As ideias sobre educação são com frequência recorrentes. Por vezes parece mesmo que a experiência 
e a reflexão sobre educação de Montessori e de Dewey, por exemplo, já os tinham levado a ”desco-
brir” quase tudo o que a investigação em educação “redescobre” agora. Analogamente, se relermos 
ou lermos com atenção os numerosos e riquíssimos textos que Felix Klein e Henri Lebesgue escreve-
ram sobre a preparação dos futuros professores de matemática, teremos a surpresa de encontrar dois 
matemáticos de indiscutível valor que não desdenharam usar a sua experiência e inteligência na abor-
dagem de questões de pedagogia da matemática, e concluiremos que a sua reflexão e consequentes 
propostas antecipam, em muitos pontos, o que parece estar agora a ser descoberto... 

Felix Klein. Elementary mathematics from an advanced standpoint

Felix Klein (1849-1925) doutorou-se em matemática aos 19 anos e quatro anos depois apresentou, 
na abertura do ano académico da Universidade de Erlangen, um texto curto, “Considerações compa-
rativas sobre as investigações modernas em geometria”, que viria a ficar conhecido por “programa de 
Erlangen”. Na opinião do autor este texto, que “não desenvolve nenhum pensamento realmente novo” 
tinha apenas por objectivo estabelecer uma ligação entre as “disciplinas geométricas”, pois a “geome-
tria , sendo embora uma em essência, dividiu-se demasiadamente, por causa do seu rápido desenvol-
vimento nos últimos tempos.” Um século depois, Dieudonné escreveu que “o programa de Erlangen é 
justamente considerado com um dos momentos mais importantes da história da matemática no séc. 
XIX” explicando que é, ao mesmo tempo “o resultado final da longa e brilhante evolução da geometria 
projectiva, que resume, condensa e ‘explica’, ao dar o devido valor ao papel fundamental da teoria dos 
grupos” e “inaugura o domínio que a teoria dos grupos vai gradualmente exercer sobre toda a mate-
mática”. Estas observações chegam para dar uma ideia do valor de Klein como matemático. As ideias 
de Klein sobre educação e preparação de professores podem ser apreciadas sobretudo na sua famosa 
obra em três volumes Elementary mathematics from an advanced standpoint.  

Para quem se interessa pela educação matemática e pela preparação dos estudantes candidatos ao 
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professorado, é importante saber que Felix Klein, na mesma linha de pensamento que o levou como 
cientista a escrever o programa de Erlangen, dedicou grande parte da sua energia, como professor 
famoso na Universidade de Gottingen, a fazer com que os seus alunos, em particular os futuros pro-
fessores do ensino secundário, percebessem “a matemática, não como um conjunto de temas isolados, 
mas como um organismo vivo”. Referem ainda os tradutores para inglês daquela obra:

Interessava-se profundamente pelo ensino de matemática nas escolas secundárias, tanto no que diz respeito 
aos conteúdos a ensinar, como no melhor modo de o fazer. [...] Procurou reduzir a distância entre as escolas 
e a universidade, para tirar as escolas da letargia da tradição [...] e transformar a atitude e o tipo de ensino 
universitário”.

Durante muitos anos Klein fez ciclos de lições, em Gottingen, destinadas a professores e futuros pro-
fessores do ensino secundário. Dessas lições ficaram-nos alguns livros, que foram traduzidos para 
inglês e sucessivamente editados e esgotados. São particularmente importantes os volumes I (Aritmé-
tica, Álgebra e Análise) e II (Geometria) do livro já referido.  

Na transcrição que vamos fazer de parte do primeiro parágrafo da Introdução deste livro, em que Klein 
descreve a prática (que ele e outros estão a combater) do ensino universitário dos futuros professores, 
é extraordinário como parece ter feito as investigações de Deborah Ball e de Liping Ma, e estar a redi-
gir a introdução das recomendações do CBMS.

[..] os universitários estavam preocupados exclusivamente com a sua ciência, sem pensar sequer um mo-
mento nas necessidades das escolas, sem mesmo se preocuparem em estabelecer ligações com a matemática 
escolar. Qual era o resultado desta prática? O jovem estudante universitário sentia-se, logo de início, con-
frontado com problemas que não tinham qualquer relação, por pequena que fosse, com os temas que tinha 
tratado na escola. Naturalmente, esquecia estes rápida e completamente. Quando, depois de ter acabado o 
curso, se tornava um professor, percebia que se esperava que ele ensinasse a matemática tradicional à antiga 
maneira; e, como era incapaz, sem ajuda, de descobrir qualquer ligação entre esta tarefa e a sua matemática 
universitária, racaía rapidamente no modo habitual de ensinar, e dos seus estudos universitários restava ape-
nas uma mais ou menos agradável memória, que não tinha qualquer influência no seu ensino.

Klein, que escrevia isto em 1908, continua:

Existe agora um movimento para abolir esta dupla descontinuidade, a qual é prejudicial para a escola e para 
a universidade. Por um lado, desenvove-se um esforço para impregnar a matéria ensinada pelas escolas 
secundárias com novas ideias originadas nos avanços modernos da ciência e de acordo com a cultura moder-
na.[...] Por outro lado, faz-se uma tentativa para ter em conta, na formação universitária,as necessidades 
dos professores da escola secundária. É precisamente nestas conferências de carácter abrangente, que estou 
a iniciar agora, que vejo uma das maneiras de ajudar nessa direcção. O meu objectivo será sempre de mos-
trar-vos as conexões mútuas entre os problemas dos vários domínios [álgebra, teoria dos números, teoria das 
funções, geometria,...], coisa que não é feita suficientemente nas aulas habituais, e em especial salientar as 
relações entre estes problemas e os da matemática escolar. Deste modo espero tornar fácil para vós adquirir 
aquela capacidade que considero como o verdadeiro objectivo dos vossos estudos académicos: a capacidade 
de retirar (em larga medida), do amplo corpo de conhecimentos que a universidade coloca diante de vós, um 
estímulo vivo para o vosso ensino. 

Ainda nesta esplêndida introdução ao seu livro sobre Elementary Mathematics, Klein tem mesmo co-
ragem para abordar questões especificamente de carácter pedagógico e educacional. Referindo-se ao 
facto dos números, no caso das crianças, terem sempre que ser introduzidos de modo concreto e não 
abstracto – “nozes, maçãs e outras coisas boas” –, acrescenta:

[...] devemos – mutatis mutandis – levar a sério que em qualquer formação, mesmo universitária, a matemá-
tica deve estar associada com aquilo que é realmente interessante para o aluno num determinado estado de 
desenvolvimento e que pode ser posto em relação com a matemática. [...] É exactamente este valor psicoló-
gico que tentarei salientar nas minhas conferências.

No que diz respeito ao conteúdo da matemática escolar e das suas conferências, Klein afirma que, em 
oposição aos conservadores, “eu sou progressista”. Em particular, que colocará sempre o conceito de 
função no centro da formação, porque “de todos os conceitos matemáticos dos últimos dois séculos, 
este desempenha o papel dianteiro sempre que o pensamento matemático é utilizado”, Além disso, 
“uma consideração prioritária será, acima de tudo, o desenvolvimento vigoroso da percepção espacial”. 

Evidentemente, este é um livro para os professores de matemática e os investigadores em educação 
matemática lerem e não para ouvirem falar de... Por isso, para despertar o apetite e tornar mais visí-
veis, por assim dizer, as intenções e métodos de Klein na preparação matemática dos futuros professo-
res, vou apenas referir uma passagem relativa aos números irracionais.  

No capítulo da Aritmética e Teoria dos Números, Klein discute possíveis e diferentes tendências na 
abordagem dos números (inteiros, racionais, irracionais) ao longo da escolaridade básica (diríamos 
nós) e secundária. Como sempre, um enorme relevo dado à origem histórica dos conceitos, uma clara 
aposta na recusa da formalização apressada, no uso da intuição e na utilização de elementos gráficos e 
figuras. A certa altura, propõe a seguinte representação gráfica.
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Consideram-se apenas os números reais positivos e marcamos no quadrante positivo Oxy os pontos de 
coordenadas inteiras. Obtemos um quadrante ponteado como o da figura 1. Se imaginarmos as semi-
rectas passando pela origem, apenas as de declive racional passam por pontos de coordenadas intei-
ras, as de declive irracional conseguem “fintar” todos esses pontos. Klein salienta este facto, dizendo 
que “é muito notável”. Considera em particular a semirecta (a cheio na figura) cujo declive é o número 
de ouro

z = 2
1 + 5

Acrescenta, referindo-se á construção de Dedekind dos números irracionais , que aquela semirecta 
faz um corte nos números racionais (os declives racionais) deixando uns para a direita e outros para a 
esquerda. Considera então a fracção contínua correspondente ao número de ouro,

e os seus convergentes (calculados e escritos já como declives)

1 = 1
1 1 + 1

1 = 2 = 1
2 1 +

1 + 1
1

1 = 2
3 1 +

1 +
1 + 1

1
1

1 = 3
5 1 +

1 +
1 +

1 + 1
1

1
1

1 = 5
8 ...

Se marcarmos esses declives (como pontos de coordenadas inteiras: (1,1), (1,2), (2,3), (3,5), 
(5,8),...) e os unirmos de dois em dois (a partir do primeiro e depois do segundo) por meio de seg-
mentos a tracejado, obtemos duas linhas poligonais que se aproximam cada vez mais da semirecta, 
uma pelo lado esquerdo, outra pelo lado direito, sem nunca a tocarem.22 

Figura 1

z = 1 +
1 +

1 +
1 + 1 + ...

1
1

1
1
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Esta é uma magnífica representação que liga a construção dos irracionais pelos cortes de Dedekind à 
representação dos números irracionais por meio de fracções contínuas. Apenas um entre muitos exem-
plos que podemos encontrar neste livro.  E que nos pode deixar perceber o que significava, para Klein, 
a matemática elementar numa perspectiva avançada, ou, por outras palavras, conteúdos matemáticos 
e métodos de ensino apropriados à preparação dos futuros professores.

Henri Lebesgue: Les coniques. La mesure des grandeurs.

Henri Lebesgue (1875-1941) doutorou-se aos 27 anos com uma dissertação – em que introduzia o seu 
célebre integral – denominada Intégrale, longueur, aire. Tal como Felix Klein, foi sempre reconhecido 
tanto como eminente matemático como famoso professor e formador de professores, actividade que 
claramente o fascinava. Ensinou na École Normale Supérieure de Sèvres (para raparigas) e ficaram 
célebres as suas conferências no Collège de France. Em 1974, no centenário do seu nascimento, a 
Librairie Albert Blanchard publicou um livro muito interessante, intitulado Message d’un Mathématicien: 
Henri Lebesgue, contendo extractos dos seus livros e artigos e ainda a redacção dos seus cursos de 
matemática elementar em Sèvres, para futuros professores, a cargo de uma sua assistente em Sèvres, 
Lucienne Félix23. 

O texto seguinte mostra imediatamente o essencial das preocupações de Lebesgue relativamente à 
preparação matemática dos professores. É extraído de uma crítica aos concursos de recrutamento de 
professores (a então chamada aggrégation).

Vê-se o que eu desejaria: que os professores fossem preparados nos seus cursos a dominar completamente o 
que ensinam... Em resumo, peço que os programas dos concursos obriguem os futuros professores de mate-
mática elementar a estudar a matemática elementar. Pedido natural, demasido natural... É preciso no entanto 
fazê-lo, porque actualmente os candidatos são apenas obrigados a estudar, para as suas provas orais, como 
ensinar a matemática elementar nas turmas do ensino secundário... E isso é completamente diferente [...]

É necessário, no ensino secundário, limitar-se ao indispensável, mas será ser muito exigente pedir que os 
professores vão um pouco mais longe, saibam ao menos o essencial?

Deveríamos perguntar a nós próprios quais são os prolongamentos naturais da matemática elementar [...] em 
que medida são um prolongamento directo, imediato das questões elementares; quais são os capítulos que 
eles permitem dominar melhor [...]

O estudo de uma pequeníssima parte da análise da licenciatura é suficiente [...]. Não quero dizer que o estu-
do da Análise seja inutil, de modo nenhum; mas, se ele serve precisamente para a formação do espírito dos 
professores, não lhes serve muitas vezes de ajuda imediata. Pode dizer-se, por exemplo,que a ajuda dada por 
toda a análise ao ensino [de tais e tais teoremas do secundário] é tão indirecta como a ajuda dada pelo estudo 
da penetração dos Turcos na Europa a um professor que vai ensinar a Revolução Francesa.24

Lebesgue, no mesmo texto, avança com algumas sugestões gerais de conteúdos para os cursos de 
matemática universitários dos futuros professores:

Seria necessário que os candidatos estudassem [a matemática] que responde às questões que o programa 
dos liceus coloca e deixa em suspenso, ou que estabelece as conexões mais directas entre partes aparente-
mente muito distantes do programa. Estas matérias novas, que são aquelas de que quero falar, são extraídas 
algumas daquilo a que se chama a geometria pura, outras da geometria superior, outras da teoria dos núme-
ros ou da álgebra superior e também de partes da análise que não estão incluídas na licenciatura; existem 
mesmo algumas que são de tal modo ligadas à matemática elementar que não foram integradas em nenhum 
outro ramo catalogado da matemática. Todas, em qualquer caso, deveriam ser estudadas como prolongamen-
tos e esclarecimentos da matemática elementar e não como degraus para subir ainda mais alto em geometria 
pura, em geometria superior, em teoria dos números, etc.25

Alguns exemplos do estilo e das ideias de Lebesgue 

Les coniques 

Este é o primeiro livro editado depois da sua morte, e que não sofreu, talvez felizmente, uma revisão 
final.  Podemos apreciar, no primeiro capítulo – Ensino elementar – Lebesgue a trabalhar um assunto 
destinado aos seus cursos de preparação de professores do ensino secundário. 

Logo na parte inicial, e usando uma ironia que tantas vezes perpassa nos seus textos, Lebesgue critica 
as definições habituais das secções cónicas, pelo seu carácter arbitrário, “disparate”, como ele diz:

[...] seria necessário a um aluno um espírito assaz perspicaz para adivinhar porque se empreende o estudo, 
em vez de outros, do lugar geométrico dos pontos cuja soma das distâncias a dois pontos fixos tem um valor 
dado; e porque razão, por exemplo, depois de se ter estudado o lugar geométrico análogo relativo à diferen-
ça, não se passa ao produto das distâncias, mas ao lugar dos pontos equidistantes de um ponto e de uma 
recta.26

Depois desta crítica mordaz, o que se esperaria era que Lebesgue passasse a expor uma teoria alterna-
tiva, e que a indicasse aos futuros professores como desejável. Mas não:

Neste artigo, evitei apresentar um modo de exposição [das cónicas] oposto à exposição clássica, pois estou 
convencido que, por mais perfeito que seja um método, torna-se na realidade mau se se cristalizar; o único 
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modo de ensinar de um professor é pensar diante dos seus alunos; as grandes orientações de um curso devem 
estar decididas antecipadamentem mas é necessário, creio eu, que os pormenores sejam improvisados.27 

O modo como Lebesgue trata esta questão do ensino das cónicas é exemplar e pode servir muito bem 
para quem queira aprofundar outro tema numa perspectiva semelhante:

a) Critica a exposição tradicional, do ponto de vista científico e pedagógico.

b) Adoptando sempre uma perspectiva histórica, descreve as duas teorias das cónicas que existiam (na 
sua época: analítica e geométrica) e a sua origem (refere evidentemente os gregos, depois Descartes, 
Desargues e muito mais tarde Monge, Carnot, Brianchon Servois e Poncelet, Cauchy, Dandelin.

c) Seguidamente faz um resumo critico da história do ensino secundário das cónicas desde o início do 
século XIX.

d) Neste ponto Lebesgue passa a apresentar três abordagens possíveis das cónicas, duas em geome-
tria plana e uma em geometria no espaço (definidas como secções planas de um cone – Apolónio – e 
utilizando depois as esferas de Dandelin). Embora claramente seja esta a preferida de Lebesgue, tem 
o cuidado de dizer que é a menos habitual, pelo facto de utilizar a geometria no espaço e ainda (não 
resiste a dizê-lo...)

porque é necessário observar, constatar em vez de deduzir; a figura encarrega-se das deduções, tal como as 
equações o fazem em geometria analítica.

No entanto, Lebesgue insiste que “o fim imediato deste artigo seria atingido se, depois de duas ou três 
das suas demonstrações, fosse considerado muito maçador [e o leitor] se pusesse a construir por si 
mesmo uma exposição da teoria [e se, desta maneira] o ensino se tornasse menos uniforme e por isso 
mesmo mais vivo”. 

La mesure des grandeurs   

Este é porventura o mais importante livro de Lebesgue dirigido aos problemas do ensino. Trata-se de 
uma série de artigos, publicados na revista L’Enseignement Mathématique, sobre um assunto conside-
rado pelo próprio Lebesgue como “o mais fundamental”:

A medida das grandezas é o ponto de partida de todas as aplicações da matemática, e como as matemáticas 
aplicadas precederam evidentemente as matemáticas puras e a lógica matemática, pensa-se correntemente 
que a medida das áreas e dos volumes está na origem da Geometria; por outro lado, a medida [do compri-
mento] dá origem ao número, quer dizer ao próprio objecto da Análise. Por isso fala-se da medida das grande-
zas nos três níveis de ensino: primário, secundário e superior; a ligação entre o que é feito nos três níveis de 
ensino dá-nos um exemplo dos esforços de compreensão e de coordenação que me parecem poder servir mais 
eficazmente à formação dos futuros professores que o trabalho que se lhes exige: a repetição verbal de lições 
isoladas [Lebesgue refere-se aqui aos concursos habituais para professores que existiam na sua época].28

Os dois primeiros capítulos são dedicados aos números (inteiros e “passagem do número inteiro ao 
número mais geral”). O terceiro e quarto capítulos tratam respectivamente das áreas planas e dos vo-
lumes. Em seguida são tratados os comprimentos de curvas e as áreas de superfícies (não planas), as 
grandezas mensuráveis, e a integração e derivação, em outros tantos capítulos. Um magnífico capítulo 
de conclusões (“Ciência e filosofia. O papel do professor de matemática. O espírito de crítica lógica e 
pedagógica.”) termina o livro. 

Os quatro primeiros capítulos, que dizem respeito aos ensinos básico e secundário, contêm numero-
sas notas pedagógicas. A este respeito, Lebesgue refere na introdução os contactos que tem tido com 
estes níveis de ensino, e em particular o seu trabalho de preparação de futuros professores desde há 
muitos anos, acrescentando:

[...] não será de admirar que me tenha surgido a ideia de escrever artigos de natureza pedagógica; se posso 
sequer empregar esta palavra que basta em geral para pôr em fuga os matemáticos.

Como é seu hábito, apresenta nos capítulos referentes aos ensinos básico e secundário as vantagens 
ou objecções de carácter matemático e pedagógico que podem ser levantadas perante as diversas 
exposições possíveis. No entanto, no que diz respeito á extensão da noção de número (dos inteiros aos 
irracionais) Lebesgue adopta e defende claramente um tipo de exposição baseado na notação decimal: 
passa “do número inteiro ao número mais geral” por meio da sucessão – por vezes infinita – de opera-
ções necessárias à medição do comprimento de um segmento qualquer. Afirma Lebesgue que (por não 
ser a notação decimal uma herança dos gregos): 

O nosso ensino ainda não utiliza plenamente este facto histórico, talvez o mais importante da história da ci-
ência: a invenção da numeração decimal.

É a este propósito que Lebesgue faz uma das suas propostas mais radicais: a eliminação quase com-
pleta do estudo das fracções, pois “ a fracção a/b seria simplesmente o quociente exacto de a por b e 
as operações sobre fracções [adição, quociente, ...] não seriam mais que casos particulares de opera-
ções sobre números” em notação decimal. Convém ler no original a argumentação de Lebesgue em de-
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fesa desta proposta certamente discutível. Transcrevemos apenas um parágrafo que resume a proposta 
de Lebesgue e depois uma sua observação a propósito das controvérsias que as suas consequências 
certamente levantarão:

[...] porque é confrontando francamente as nossas mentalidades que descobriremos os melhores meios de 
nos compreender e portanto de ensinar.

Quanto aos capítulos sobre áreas planas e volumes, poderiam muito bem servir de base para um curso 
de formação de professores sobre aquelas noções, ao mesmo tempo tão importantes e tão u ignoradas 
nos nossos ensino básico e secundário.

Reflexões pessoais

Na primeira parte deste texto, que termina aqui, procurei ser objectivo na descrição do debate sobre 
a educação matemática dos professores e da sua evolução recente nos EUA. Tentei ainda referir com 
fidelidade o pensamento de dois matemáticos, de mérito indiscutível, sobre a formação em matemáti-
ca dos futuros professores, assunto sobre o qual reflectiram profundamente. O que se segue tem um 
carácter inteiramente diferente. Não tendo feito nenhuma investigação sistemática sobre este tema, e 
não existindo por outro lado nenhuma investigação directa ou indirecta sobre a situação portuguesa, 
mas pensando que tal situação interessa directamente os participantes neste encontro, só me res-
ta uma solução: basear-me na minha experiência em formação de professores e no intenso contacto 
que tenho tido nos últimos 17 anos com professores de matemática de todos os níveis de ensino, para 
tecer algumas considerações sobre aquela situação e deixar também algumas “teses” pessoais como 
pontos de partida para uma discussão urgente entre nós.

Algumas notas sobre a situação actual

A formação matemática dos futuros professores é feita nas Escolas Superiores de Educação (1º e 2º 
ciclos do ensino básico) e nos Departamentos de Matemática das Faculdades de Ciências das universi-
dades públicas (3º ciclo do ensino básico e ensino secundário), existindo no ensino privado instituições 
correspondentes. Eu seria capaz de arriscar, sem grande medo de errar, que qualquer investigação 
semelhante às que descrevi acima chegaria à conclusão de que que é

 claramente insuficiente e desajustada a preparação matemática dos futuros professores em todos os 
graus de ensino. Naturalmente que há diferenças, por vezes consideráveis, entre a formação — em 
termos de nomes e número de cadeiras exigidas — proporcionada pelas diferentes instituições. No 
caso das ESE’s podem encontrar-se grandes variações, sendo impossível, ou pelo menos muito difícil, 
identificar um esquema comum relativo à formação matemática. Na universidades, essas diferenças 
consistem sobretudo na inclusão de algumas cadeiras específicas em alguns cursos de formação de 
professores; exemplos: História da Matemática, Computadores no Ensino da Matemática, cadeiras 
complementares (formação directamente ligada à prática lectiva futura).

No que diz respeito às causas da formação matemática muito insuficiente dos futuros professores, elas 
não se afastam das que foram referidas nos estudos e autores citados na primeira parte deste texto. 
As considerações a fazer em relação aos cursos universitários e aos das ESE’s são distintas.

No caso da preparação em matemática dos professores do 3º ciclo e do secundário, a ideia básica é 
a de que as mesmas cadeiras de matemática que servem para os futuros engenheiros, informáticos 
matemáticos profissionais servem também para os futuros professores. Esta ideia, que o matemático 
Hang-Hsi Wu demonstra ser completamente errada nos textos que transcrevemos acima, é perfilhada 
entre nós por grande parte dos matemáticos que formam professores de matemática e mesmo por 
aqueles que lideram alterações nas respectivas licenciaturas. Questionado a este propósito, um profes-
sor da Universidade de Coimbra disse que, numa remodelação em curso, mantinham cadeiras comuns 
para os futuros professores e outros alunos mas tinham alterado os conteúdos (mais intuitivos, mais 
ligados às aplicações, ...). Isto significa uma profunda incompreensão da especificidade da preparação 
matemática do professor, que se julga apenas que essa matemática tem que ser mais acessível, por-
tanto diminui-se a exigência no tronco comum...  Dois professores da Universidade de Lisboa respon-
deram, à mesma questão, que não viam razões para distinguir as cadeiras de índole geral.

Note-se que as recomendações da CBMS são o resultado de um compromisso entre posições de parti-
da muito diversas (as profundas divergências das “math wars”). São um documento importante, mas 
salientamos de novo que se trata de um compromisso... Por exemplo, o relatório propõe duas soluções 
na reforma das licenciaturas em matemática para professores: ou a criação de cadeiras de matemáti-
ca específicas para futuros professores, ou a manutenção de um tronco comum mas a criação de uma 
cadeira capstone para compensar as insuficiências dessa solução de tronco comum. Nessa cadeira final 
seriam retomados os temas principais da licenciatura nos aspectos mais ligados à matemática escolar 
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que os futuros professores vão ensinar. Esta solução é claramente uma solução de compromisso para 
as faculdades que não queiram ou não possam (por questões materiais) enveredar pela primeira solu-
ção, claramente a desejável. Vemos que em Portugal, pelo menos em dois casos, o máximo que neste 
momento poderia ser obtido, a vir a ser produzido um relatório semelhante ao do CBMS, seria a solu-
ção do curso capstone.

Na preparação matemática dos professores dos dois primeiros ciclos do ensino básico, a cargo das 
ESE’s, a situação deve merecer a nossa atenção de modo especial, dado a responsabilidade directa que  
têm, nessa preparação, membros da comunidade da educação matemática, a que pertencem os parti-
cipantes deste encontro. 

A causa principal, a meu ver, da má preparação matemática dos professores saídos das ESE’s é a con-
vicção de que a matemática que esses professores vão ensinar é coisa fácil ... “quem não sabe fazer 
contas?”...”quem não sabe o que é um quadrado?”... E mesmo se não se lembra imediatamente quais 
as espécies de triângulos “quanto aos ângulos”, rapidamente aprenderá no manual... Matemática por-
tanto já sabem... o que não sabem é tudo o resto (por exemplo, desenvolvimento curricular, investiga-
ção em educação, ...)

Só umas “premissas” e um “raciocínio” deste tipo podem justificar que o currículo de uma ESE, relativo 
à formação de professores do 1º ciclo, possa em quatro anos incluir o seguinte elenco de cadeiras: 

• Teorias do desenvolvimento pessoal e social (anual), Biologia do Desenvolvimento (semestral), Psico-
logia do Desenvolvimento e Aprendizagem (anual), Análise Social da Educação (anual), Teoria e Desen-
volvimento Curricular (anual), Investigação em Educação (anual), Fundamentos da Educação (semes-
tral), Didáctica Geral (semestral), Organização e gestão escolar (semestral);

ao mesmo tempo que, no que diz respeito à matemática, inclui apenas:

• Elementos de Matemática (anual), Didáctica da Matemática (semestral)

Como disse, existem muitas diferenças entre as ESE’s. Numa outra ESE (prof. do 2º ciclo, variante 
Mat. e CN), as cadeiras de matemática não faltam, mas a preparação final até pode ser pior do que na 
anterior:

• Cálculo Infinitésimal I e II (2 semestres), Probabilidades e Estatística I e II (2 semestres), Álgebra li-
near e geometria analítica I e II (2 semestres) (na mesma linha de pensamento, o curso inclui também 
Química do Carbono, Termodinâmica Geral e Sistemática Animal e Vegetal...)

Claramente, a razão é aqui a mesma: como fazer contas já sabem, porque não um ano de Álgebra 
Linear e Geometria Analítica...

Mas o problema da preparação matemática dos futuros professores, nas ESE’s, não é apenas, nem 
sobretudo, a falta de cadeiras de matemática. O que se passa é que, muitas vezes, mesmo quando 
existem cadeiras com nomes de temas da matemática, o modo como são dadas não acrescenta ou 
acrescenta muito pouco aos conhecimentos matemáticos que os alunos trazem da sua aprendizagem 
anterior, frequentemente quase nulos. Parece por vezes considerar-se que a aprendizagem da mate-
mática se pode limitar à resolução de actividades e ao seu comentário. Muitas aulas de matemática 
tendem a reduzir-se à didáctica: por exemplo, “discussão do tipo de actividades que favorecem nas 
crianças o desenvolvimento do sentido do número”. É certo que nos casos positivos se reconhece que 
os alunos das ESE’s, futuros professores, “não têm o sentido do número”, mas na prática tudo se passa 
como se bastasse serem sujeitos ao tal tipo de actividades, para que o adquirem e fiquem aptos a aju-
dar os seus alunos a adquiri-lo por sua vez...

Embora o que vou dizer, como já reconheci, não tenha por base uma investigação sistemática, a minha 
experiência e os contactos que tenho tido com professores reforçam a minha convicção de que, pese 
embora os nomes de algumas cadeiras das ESE’s (teoria dos números, geometria, etc.) não existe 
muitas vezes a percepção da necessidade, para os alunos das ESE’s, de uma aprendizagem sistemá-
tica e não caótica (como a que resulta da exclusiva realização de actividades, por muito interessantes 
que sejam) dos temas de matemática que irão ensinar aos seus alunos dos primeiros ciclos de escola-
ridade. Na generalidade dos casos, os alunos das ESE´s têm como materiais de estudo desses temas 
matemáticos apenas os seus caóticos apontamentos, uma mistura de resolução de actividades com 
notas retiradas das observações do professor, e no melhor dos casos uma breve síntese a propósito de 
algumas dessas actividade. Não parece ser reconhecido, em geral, que não é com esse tipo de recur-
sos que os alunos das ESE´s podem aprender matemática, e que não adianta nada ou muito pouco o 
fornecimento de uma bibliografia em geral inadequada (como é de esperar neste mundo português de 
manuais escolares e pouco mais). Para se avaliar bem esta inacreditável situação, diga-se que dessas 
bibliografias constam muitas vezes – e são a melhor coisa que lá aparece – os magníficos Conceitos 
Fundamentais da Matemática do Bento de Jesus Caraça, livro que nós líamos nos anos quarenta de-
pois de estudar alguma matemática e não em vez disso...  É significativo que ao fim de tantos anos já 
de existência das ESE´s, não haja um único livro publicado e destinado à preparação matemática dos 
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alunos num ou mais temas fundamentais: números, geometria, medida, ... 29 

Numa conversa com uma (óptima) aluna finalista da variante Matemática e Ciências da Natureza, foi 
chocante constatar a enorme diferença, ao fim de quatro anos de frequência de uma ESE, entre o seu 
percurso em “educação” e o seu percurso em “matemática”. Compreendia-se imediatamente a esplên-
dida preparação que a escola lhe tinha dado em tudo o que se referia às questões de carácter geral 
em educação e mesmo, em abstracto, às questões da didáctica da matemática. Quero com isto dizer 
que esta futura professora conhecia bem o papel do professor na sala de aula e claramente não papa-
gueava apenas a respectiva teoria mas isso já lhe corria nas veias... Além disso, falava com intensa 
convicção da importância dos problemas e das investigações, por exemplo, no ensino da matemática. 
Mas, quando lhe perguntei como iria abordar a noção de área no dia seguinte, se tal fosse preciso, 
embatucou. Depois de instada, conseguiu recordar vagamente uma actividade com peças poligonais 
(que acabou por reconhecer que era para ajudar a distinguir os conceitos de área e perímetro...). Mas 
quanto ao conceito de área, nada feito. Não conhecia também nenhum livro ou recurso onde pudesse ir 
procurar apoio rapidamente. É importante notar que esta aluna tinha perfeita consciência da sua falta 
de preparação para o ensino da matemática elementar e que era precisamente essa a única crítica que 
fazia ao seu percurso escolar.

Assim, é minha convicção que nem os melhores alunos das melhores escolas adquirem uma prepara-
ção matemática que os faça estar à vontade perante os temas fundamentais do que vão ensinar nem 
que lhes permita ir aprofundando o seu conhecimento matemático ao longo dos anos.

Ideias para alterar a situação actual

As cadeiras de matemática da formação incial de professores, seja para que nível for, têm que ter ca-
racterísticas especiais tanto no quer diz respeito aos conteúdos como às metodologias empregues.

No que diz respeito aos conteúdos, uma percentagem elevada dessas cadeiras deve abordar os temas 
matemáticos que os futuros professores vão “ensinar” aos seus alunos. Essa abordagem deve ser feita 
de um ponto de vista superior ou avançado, e isto quer dizer (eventualmente entre outras coisas) o 
seguinte:

•  os futuros professores devem adquirir um conhecimento aprofundado desses temas, não o mesmo 
nível de conhecimentos que são supostos ir ensinar aos seus futuros alunos;

•  esse conhecimento aprofundado significa que 

 i)  conhecem a evolução histórica dos conceitos envolvidos, 

 ii) conhecem e compararam criticamente as diferentes abordagens que podem ser dadas ao tema,

  iii) conhecem a “história do ensino desse tema”,

 iv) conhecem o lugar que esse tema ocupa no “edíficio” da matemática, 

 v) conhecem as conexões desse tema com os outros temas centrais da matemática.

•  esse conhecimento aprofundado deverá permitir que os futuros professores reconheçam, nas difi-
culdades que os seus futuros alunos vão ter na apreensão de certo tema, os “obstáculos epistemo-
lógicos” que historicamente acompanharam a evolução dos conceitos.

No que diz respeito ás metodologias, os professores do ensino superior que preparam professores de-
vem utilizar correntemente nas suas aulas os métodos (trabalho de grupo, valor dado ás actividades de 
investigação, trabalho de projecto, etc.), o discurso e os materiais (materiais manipuláveis, utilização 
dos recursos online, software dedicado à educação) que os seus alunos irão utilizar na educação básica 
e no ensino secundário.

Na preparação de professores para o ensino nos dois primeiros ciclos, as cadeiras de matemática não 
devem ser cadeiras de didáctica da matemática (embora estas devam evidentemente existir, mas de 
forma autónoma). De resto, são as características desejáveis dos conteúdos e metodologias na forma-
ção inicial de matemática que dão sentido e possibilidade à didáctica. Se “didáctica” relativa á introdu-
ção de determinado tema ou conceito quer dizer essencialmente discussão sobre a “escolha” – para tal 
tipo de alunos, no contexto de um determinado currículo, etc. – entre diversas abordagens possíveis 
desse tema ou conceito, então a cadeira de matemática o que deve dar ao futuro professor é o conhe-
cimento matemático dessas diferentes abordagens que lhe permita participar com conhecimento de 
causa nessa discussão e escolha, e no futuro, perante diferentes contextos, o habilite a fazer a melhor 
escolha ou uma ainda mais apropriada abordagem imaginada por si. Além disso, as cadeiras de ma-
temática devem dar um background aos futuros professores que lhes permita em qualquer momento 
perceber o contexto matemático implícito em que estão a actuar. Por exemplo, na geometria euclidiana 
existem diversas possibilidades de construção axiomática. Numa delas, derivada dos Elementos de Eu-
clides, e revista por Hilbert, existem os termos primitivos ponto, recta e plano, seis relações indefinidas 
entre estes termos, como “situado entre” e “congruente com”, e ainda um certo conjunto de axiomas. 
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Noutra, a noção primitiva é a noção de distância e o conjunto dos axiomas é diferente. Existe ainda um 
outro modo de encarar a geometria euclidiana – de resto, todas as geometrias – tendo por base certas 
noções primitivas e os (grupos de) transformações geométricas que as deixam invariantes.  Está claro 
que o professor não irá abordar a geometria no ensino básico, nem no secundário, de forma axiomática 
ou segundo o programa de Erlangen... No entanto, seja qual for o seu discurso geométrico, é essencial 
para ele saber qual das vias está (em background) a adoptar. Sem isso, estará sempre inseguro e o 
seu discurso, mesmo sem ele se aperceber disso, é confuso e enganador. 

Um outro inconveniente que tem o facto de se reduzir a matemática, na preparação dos professores 
dos primeiros anos, à didáctica da matemática, é levar os professores do ensino superior responsáveis 
por essas cadeiras a considerar implicitamente os seus alunos como meros intermediários; no fundo, o 
que estão a fazer é a dar “bons exemplos” de actividades dirigidas aos futuros alunos dos seus alunos, 
retirando a estes o papel fundamental e que deve ser autónomo de preparação das suas aulas. Julgo 
que esta prática não desenvolve profissionalmente os futuros professores.

Investigação

É natural, num encontro da Secção de Matemática da SPCE, serem sugeridos novos temas para inves-
tigação, como resultado das questões debatidas. Julgo, como já disse, que terá resultados inteiramente 
previsíveis e pouco adiantará investigar se os professores de matemática que estão a ser formados 
pelas ESE’s e das Universidades têm ou não uma boa preparação matemática para exercer a sua pro-
fissão. Mas isso não implica que não haja “nada para investigar”...

É conhecido, por exemplo, como o conceito de área (e de comprimento ou volume) é um dos temas da 
matemática mais maltratados em toda a escolaridade. Trata-se de um tema fundamental, uma cone-
xão essencial entre a geometria e os números (inteiros, racionais, irracionais). Um projecto de investi-
gação sobre este tema procuraria responder, entre outras, às seguintes questões:

• do ponto de vista matemático, que abordagens são possíveis para o conceito de área?

• que crítica se pode fazer à situação actual no ensino a este respeito?

• que podemos conhecer sobre a abordagem deste conceito do ponto de vista da história da educação?

• do ponto de vista do ensino, que opções estão disponíveis para a introdução da noção de área, e 
como podem essas estratégias ser integradas (compatibilizadas) ao longo dos ensinos básico e secun-
dário?

• como poderiam ser concretizadas essas opções e quais seriam os méritos e deméritos relativos de 
cada estratégia?

Na mesma linha de pensamento, seriam possíveis, desejáveis e muito úteis outros projectos de inves-
tigação – nos quais “área” poderia ser substituída por “números reais”, “transformações geométricas”, 
ou outros temas da matemática escolar.  
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Notas

1. Na fase de preparação deste texto e de reflexão sobre este tema, estabeleci comunicação com al-
guns colegas no sentido de me ajudarem a pensar sobre um assunto em meu entender tão difícil e tão 
importante. Agradeço a esses colegas a sua paciência e a sua ajuda. Alguns deles chegaram mesmo a 
enviar opiniões por escrito (Adelina Precatado, Cristina Loureiro, Lurdes Serrazina e Paulo Abrantes). 
No entanto, a responsabilidade dos disparates deste texto é apenas minha. O Paulo enviou-me em 3 de 
Abril de 2003 um texto, de que transcrevo aqui uma parte. Dedico este trabalho à sua memória.    

2. John Dewey, “Nature of Subject Matter”, in John Dewey on Education: Selected writings, org. de 
Reginald D. Archambault, p. 361.

3. Para evitar a multiplicação das designações usadas por vários investigadores, as quais significam, 
em nossa opinião, aproximadamente a mesma ideia, traduziremos conceptual knowledge por conhe-
cimento matemático. Conhecimento matemático acerca de um procedimento matemático, ou de uma 
ideia matemática, ou de um conceito, significa conhecer – do ponto de vista da matemática – muito 
mais do que o resultado desse procedimento, do que o nome da ideia ou do conceito. Significa ter pre-
sente a justificação matemática desse procedimento, significa saber se existem outros procedimentos 
ou algoritmos com a mesma finalidade desse procedimento, significa conhecer as conexões dessa ideia 
ou desse conceito com outras ideias matemáticas, e também as origens e a evolução histórica desse 
conceito ou ideia. Mas significa, para além disso, conhecer o carácter das definições em matemática 
e o que quer dizer a frase “quem diz matemática, diz demonstração”. Evidentemente que o conheci-
mento matemático acerca de um tópico não tem fim, e portanto ao dizer uma frase do tipo “os futuros 
professores devem ter um conhecimento matemático dos tópicos de matemática elementar que irão 
ensinar” apenas nos podemos estar a referir a um conhecimento matemático mínimo ou suficiente, o 
que é sem dúvida um conceito subjectivo... mas contra isso nada podemos fazer!

4. O relatório The Mathematical Education of Teachers, da Conference Board of Mathematical Sciences, 
está acessivel online. Ver Referências Bibliográficas, em CBMS.

5. A questão da relação entre área e perímetro de um rectângulo é tratada, na tese de D. Ball, a partir 
da pág. 96.

6. Páginas 90 a 92 da tese de D. Ball.

7. Jornal “O Público”, 19 de Agosto de 2001, in Matemática: a Glosa do Seu Ensino. Para ver todo o 
artigo, procurar no endereço http://www.apm.pt/apm/noticias1.htm

8. Jornal “O Público”, 4 de Setembro de 2001, in Educação para a Passividade?. Para ver todo o artigo, 
procurar no endereço http://www.apm.pt/apm/noticias1.htm

9. A tese de Liping-Ma está editada em livro, ver Referências Bibliográficas.

10. Ver livro de Liping Ma, pág. xii.

11. Este trecho e os seguintes (e a alínea c)), de H. Wu, são extraídos do texto Preservice professional 
development of mathematics teachers, disponível no website de Wu: http://math.berkeley.edu/~wu/

12. A carta das associações participantes nos Association Review Groups (ARGs) pode ser lida na ínte-
gra em http://standards.nctm.org/document/prepost/apprec.htm

13. Ver nas Referências Bibliográficas o livro do NCTM, em Kilpatrick.

14. No website de H. Wu poderá encontrar esses textos produzidos como apoio da formação de profes-
sores na Universidade de Berkeley.

15. O site deste encontro tem o endereço

http://www.cbmsweb.org/NationalSummit/national_summit.htm

16. Ver nota 4.

17. A intervenção de Kirvan pode ler-se na íntegra no site referido na nota 15.

18. Com o título “On the education of mathematics majors”. Ver Referências Bibliográficas.

19. Referidos no artigo de Al Cuoco (ver nota 21). 

20. Referido no artigo de Al Cuoco (ver nota 21).

21. “Mathematics for Teaching”. Ver Referências Bibliográficas.

22. Ver texto de Klein, referente a este exemplo, no livro indicado nas Referências Bibliográficas.Altere
amos ligeiramente o exemplo de Klein. Para mais informações sobre número de ouro, fracções contínu-
as, convergentes, etc. procuarar na rede, por exemplo no Google com as palavras “golden ratio conti-
nued fractions convergents”.  
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23. Ver nas Referências Bibliográficas, em Félix, Lucienne.

24. Message d’un Mathématicien: Henri Lebesgue, pág. 180.

25. Idem, pág. 181.

26. Les coniques, pág. 2.

27. Idem, pág. 1.

28. La mesure des grandeurs, pág. 2. 

29. Existem evidentemente alguns livros em português que podem ser utilizados na preparação ma-
temática dos professores do 1º e 2º ciclos (um dos melhores é o Geoplano na Sala de Aula, de Lurdes 
Serrazina e José Manuel Matos). Mas livros sistemáticos de matemática por onde os alunos das ESE´s 
possam realmente estudar, e a que possam recorrer posteriormente na sua vida profissional, nunca 
vi, mas posso estar enganado, e gostaria de o estar. Para se compreender bem do que estou a falar, 
ver por exemplo o livro de Musser em http://he-cda.wiley.com/WileyCDA/HigherEdTitle/productCd-
0471455865.html ou o de O’Daffer em http://www.aw.com/info/odaffer/index.html (poderá até fazer o 
download de capítulos disponíveis sobre a teoria dos números). 
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Não é muito habitual os painéis darem origem a textos publicados nas actas. O painel 

A Matemática e Diferentes Modelos de Formação constituiu uma excepção. A pertinência e 

actualidade do tema aliada à pouca produção escrita em relação à situação portuguesa, 

conduziu a que no final os participantes do painel se mobilizassem para passarem a escrito as 

suas intervenções.  

 

 

 
Texto Introdutório 

Darlinda Moreira 

 

 

O conhecimento matemático é um património cultural da humanidade cada vez mais 

presente em diferentes vertentes sociais. A Matemática é explicitamente relacionada com o 

desenvolvimento económico, com a tecnologia, com o desempenho profissional e com a 

participação democrática.  



Estas diferentes vertentes do interesse da matemática na sociedade actual encontram-se 

patentes nos currículos do ensino básico e secundário os quais procuram promover, através da 

disciplina de Matemática, a formação de cidadãos participativos, críticos e profissionalmente 

competentes. 

Ao professor de Matemática exige-se assim a importante tarefa de ensinar e orientar o 

conhecimento dos seus alunos no domínio da Matemática, encarada esta na perspectiva 

anterior, isto é, enquanto conhecimento com potencialidades formativas individuais, 

património cultural da humanidade e saber necessário ao desempenho profissional e de 

cidadania. 

Assim sendo, a questão central subjacente a este painel é se a Matemática que constitui 

os programas dos diferentes cursos de formação de professores é adequada para enfrentar as 

necessidades sentidas pelos professores ao longo do desempenho da sua profissão, tendo em 

conta que a formação profissional deve contemplar um conjunto de atitudes, valores, 

competências e conhecimentos matemáticos, o que exige, simultaneamente, um saber 

especializado e integrado da Matemática enquanto conhecimento e enquanto cultura e campo 

de aplicabilidade da cidadania. Esta questão central, coloca-se, ainda, em virtude de 

solicitações múltiplas que, sendo de natureza matemática, pedagógica, metodológica e social, 

exigem ao professor de Matemática uma constante actualização. 

Sendo o tema anteriormente colocado bastante abrangente, interessa iniciar o presente 

debate com um conjunto de questões que deverão ser encaradas como um ponto de partida.   

 

 

Questões 

 

1. Sabemos que é possível que um aluno que não tem matemática no secundário se candidate 

a professor do 1º ciclo. Esta é uma situação problemática, ou, pelo contrário, não se mostra 

importante para o desenvolvimento da formação? 

2. Quais as principais características da formação matemática dos futuros professores e quais 

os principais problemas que tem colocado? 

3. Relativamente aos programas das diferentes disciplinas que fazem parte dos cursos de 

professores de matemática, o que é tido em conta, em termos de formação profissional, e 

como é justificado? 



4. São os programas de matemática dos futuros professores construídos a partir das 

preocupações dos respectivos níveis de ensino a leccionar ou transcendem esta questão? O 

que considerar a mais? 

5. Que critérios a ter em conta na elaboração do currículo de matemática dos futuros 

professores? 

6. Que atitudes matemáticas fomentar para o desempenho profissional? 

7. Como proporcionar uma perspectiva da matemática como fenómeno histórico e cultural? 

Bastará uma disciplina de História da Matemática? 

8. Qual o papel das tecnologias nos diferentes programas de matemática dos futuros 

professores? Qual a perspectiva a desenvolver em relação ao uso das tecnologias?  

9. Como se poderá avaliar a matemática aprendida pelo futuro professor, considerada esta 

nas quatro vertentes anteriores?  

10. Como promover a formação dos futuros professores para as novas áreas da matemática? 

Pensando tanto no lugar que podem ter na formação, como para estudar e aprender  novas 

matemáticas ao longo da vida?   

11. O professor de matemática dos vários níveis de ensino tem de partilhar um perfil comum? 

12. Como se poderá avaliar a matemática aprendida pelo futuro professor, considerada esta 

nas quatro vertentes anteriores? 

13. Tendo em conta um contexto de cada vez maior autonomia profissional do professor de 

matemática em relação aos matemáticos profissionais, que pensamento se pode 

desenvolver em relação à identidade do professor de matemática? Como o contemplar na 

formação? 

 

 

 

A formação matemática do professo: Uma agenda com questões para reflexão e 

investigação1 

João Pedro da Ponte 

 

 

                                                
1 Intervenção no Painel “A Matemática e diferentes modelos de formação”, no XII Encontro de Educação 
Matemática, promovido pela Secção de Educação e Matemática da SPCE, realizado em Évora, de 18 a 20 de 
Maio de 2003. 



A formação matemática dos professores e dos candidatos a professores é uma questão 

que, apesar da sua grande importância, tem sido pouco discutida na comunidade de educação 

matemática em Portugal. Não faltam os testemunhos e as reflexões que sugerem a existência 

de fortes problemas neste campo, mas é um tema pouco presente nos encontros, sendo 

igualmente escassos os trabalhos de investigação que lhe dão uma atenção significativa. 

Podemos dizer que se trata de uma questão que tem sido pouco “popular”, mas que valerá a 

pena trazer para o primeiro plano. 

A forma mais habitual de considerar este tema é através de uma lista de conhecimentos 

que o professor (ou o futuro professor) supostamente deveria adquirir. Não é difícil produzir 

uma lista de disciplinas, correspondendo de modo mais ou menos directo ao plano de estudos 

de um curso. No entanto, tais listas deixam muitas questões em aberto: que competências 

matemáticas precisa realmente de ter um professor? O que é legítimo esperar-se de um jovem 

candidato a professor no momento em que termina a sua formação inicial? Como poderá ele 

desenvolver essas competências? Que tipos de experiências matemáticas lhe devem ser 

proporcionadas pela formação inicial? 

Não é só a comunidade de educação matemática que tem dado reduzida atenção a este 

campo. Na verdade, no nosso país, todo o sistema de formação inicial de professores está 

desregulamentado e funciona em “roda livre”. A partir do momento em que obtêm autorização 

para funcionar, as instituições tomam muitas vezes decisões curriculares e de gestão de 

recursos humanos e materiais que nem sempre são as mais adequadas para a formação 

matemática – e também a formação educacional e profissional – dos candidatos a professores. 

Uma solução que diversos países instituíram para lidar com estas questões são sistemas 

de acreditação de cursos de formação de professores – processo que também se usa em 

Portugal, por exemplo, no campo das engenharias, sob supervisão da Ordem dos Engenheiros. 

Um sistema deste tipo chegou a ser criado entre nós, através do INAFOP – Instituto Nacional 

da Acreditação da Formação de Professores – mas foi extinto antes de acreditar quaisquer 

cursos. Mesmo assim, produziu alguns documentos que têm servido como referência para as 

instituições de formação – em especial os Padrões de qualidade da formação inicial de 

professores2 e os Perfis para a docência, tanto do professor em geral, como do professor do 1º 

ciclo do ensino básico e do educador de infância3. 

Muito embora os documentos do INAFOP sejam interessantes, eles assumem um 

carácter genérico e só de passagem se referem à formação matemática do professor. Para 

                                                
2 Deliberação n.º 1488/2000, Diário da República, II Série, 15 de Dezembro. 
3 Decretos-Leis 240/2001 e 241/2001, ambos de 30 de Agosto. 



discutir de modo concreto esta formação têm especial interesse os instrumentos de trabalho 

para acreditação dos cursos de formação inicial produzidos pelo NCTM – National Council of 

Teachers of Mathematics – a pedido do NCATE – National Council of Accreditation of 

Teacher Education – a entidade norte-americana que constitui o equivalente mais próximo do 

ex-INAFOP4. 

É claro que as exigências não são as mesmas para todos os níveis de ensino, 

diferenciando-se por três grandes grupos: um que corresponde ao nosso 1º ciclo do ensino 

básico (K-4), outro que corresponde à middle school norte-americana (do 5º ao 8º ano) e outro 

que vai do 7º ao 12º ano de escolaridade, e que inclui, portanto o nosso 3º ciclo e secundário. 

Não deixa de ser curioso notar que, para o NCTM e o NCATE, estes dois ciclos correspondem 

basicamente a um mesmo perfil de professor de Matemática. 

Nestes documentos contemplam-se três grandes áreas de formação: a formação 

matemática, a formação para o ensino da Matemática e a formação prática, que corresponde às 

experiências de terreno na formação inicial dos futuros professores. No que se refere à 

formação matemática, é bem nítido o vínculo entre os requisitos colocados aos cursos e as 

orientações curriculares assumidas pelo NCTM que destacam quatro temas fundamentais: a 

resolução de problemas, o raciocínio, a comunicação e as conexões. Os cursos de formação 

inicial são chamados a explicar como é que integram cada uma destas áreas na sua actividade.  

A formação matemática inclui, além disso, a especificação de diversos outcomes, variáveis 

com os ciclos de ensino, e que no fundo descrevem as competências visadas. Para os 

professores do 7º ao 12º ano, são apontados 15 aspectos, de que são exemplos: 

 

• Aplicar técnicas de cálculo e estimação numérica e estendê-los a expressões 

algébricas; 

• Compreender os conceitos de variável aleatória, funções de distribuição, 

probabilidade teórica e simulada, e aplicá-las a situações do mundo real; 

• Usar modelação matemática para resolver problemas de campos como as ciências 

naturais e sociais, economia e engenharia5.  

 

                                                
4 NCATE Program Standards, prepared by the National Council of Teachers of Mathematics (Third revision, 
aproved in October 1988). Retirado da Internet, no endereço www.nctm.org, em 15 de Maio de 2003. 
5 Ver NCATE Program Standards. 



Cabe às instituições mostrar, com dados concretos, como é que os seus formandos têm 

oportunidade de desenvolver essas competências e apresentar provas que os formandos, de 

facto, as desenvolvem. 

Para além dos processos de acreditação, que podem e devem ser conduzidos por 

entidades especializadas e dotadas de legitimidade social, recomendações gerais podem e 

devem ser emitidas pelas organizações profissionais e científicas com responsabilidades no 

campo do ensino da Matemática, como a APM – Associação de Professores de Matemática, a 

SPM – Sociedade Portuguesa de Matemática e a própria SPCE – Sociedade Portuguesa de 

Ciências da Educação, através da sua Secção de Educação e Matemática. Cada uma por si e, 

de preferência, em iniciativas conjuntas, estas entidades poderiam ajudar a definir princípios e 

objectivos fundamentais a ter em conta na formação de professores e, em particular, na 

formação matemática do professor. Trata-se de uma segunda via que também poderia ajudar a 

conseguir progressos neste domínio. 

No entanto algo mais pode ainda ser feito. Na verdade, sendo positiva a existência 

destes mecanismos de regulação e colaboração institucional sobre a qualidade dos cursos de 

formação inicial de professores, não me parece que isso seja o mais importante. Para mim, o 

fundamental deveria ser a reflexão e investigação sobre a sua prática de formação e a troca de 

experiências relativamente a este trabalho por parte dos educadores matemáticos que intervêm 

na formação inicial de professores. Não se compreende que os educadores matemáticos, que 

têm experiência de investigação e que sabem que existem problemas diversos no campo da 

formação inicial – ao nível das competências de acesso dos candidatos a professores6, das 

aprendizagens em diversas disciplinas, dos métodos usados e das competências de saída – não 

dêem atenção a estas questões. Na verdade, se existe um campo de problemas onde a 

investigação pode fazer uma diferença significativa, produzindo resultados e recomendações 

susceptíveis de uma mobilização imediata para o terreno da prática, é na formação inicial de 

professores, uma vez que os educadores matemáticos são também intervenientes fundamentais 

do processo de formação. 

Assistimos hoje, em Portugal, a um crescendo de interesse pelas investigações sobre a 

prática profissional – incluindo as práticas de formação – de que é exemplo o trabalho 

realizado pelo GTI da APM7. Seria uma evolução muito positiva se esse trabalho se viesse a 

consolidar no ensino superior, dando atenção não só a aspectos da formação educacional e 
                                                
6 Problema que se coloca, como sabemos, muito em especial para os candidatos aos cursos de formação inicial de 
professores do 1º ciclo do ensino básico. 
7 Grupo de Trabalho de Investigação (Ed.) (2002). Reflectir e investigar sobre a prática profissional. Lisboa, 
APM. 



didáctica do professor, mas também aos aspectos da sua formação matemática, contribuindo 

desse modo para um aperfeiçoamento dos processos de formação e também, o que não será de 

somenos, para a credibilidade do professor de Matemática e da educação matemática em 

geral. 

Como desafios concretos para a comunidade de educação matemática, parece–me 

pertinente, assim, formular quatro sugestões: (i) a realização de estudos descritivos sobre as 

competências dos candidatos a professores, em diversas fases do seu percurso de formação 

inicial, que nos ajudem a compreender melhor a situação existente e os problemas que há a 

enfrentar; (ii) uma reflexão sobre os processos de acreditação e avaliação de cursos de 

formação inicial de professores, que se realizam nos mais diversos países, com orientações e 

resultados nem sempre convergentes; (iii) a realização de estudos sobre as práticas de 

formação, incluindo currículos, abordagens metodológicas e instrumentos de avaliação e de 

certificação de competências; e (iv) iniciativas na interpelação de outras comunidades e 

instituições para iniciativas conjuntas de reflexão e de produção de propostas neste domínio. 

 

 

 

A Matemática e Diferentes Modelos de Formação 

Carlos Braumann 

 

 

Queria, em primeiro lugar, agradecer o honroso convite da Comissão Organizadora 

para intervir neste painel. Permitam-me que realce a importância dos temas abordados neste 

XII Encontro, centrado na formação dos futuros professores de Matemática. Das imensas 

questões, todas aliás extrema e consensualmente pertinentes, que a coordenadora do painel, 

Profª Darlinda Moreira, nos colocou, vou abordar apenas algumas, com ênfase para a questão 

sobre se a formação matemática deve ser diferente para os professores de Matemática e para 

os outros matemáticos profissionais. O tempo atribuído a cada intervenção mais não permite. 

Antes de mais, queria realçar o óbvio: o produto da formação inicial não é ainda um 

professor nem podemos ter a pretensão que o seja. Como em qualquer profissão, será a prática 

profissional, o exemplo dos colegas, o auto-estudo e a formação contínua que irão moldando 

e, espera-se, aperfeiçoando, o professor. Mas, sendo certo que dela não devemos esperar o que 

ela não pode proporcionar, a formação inicial é obviamente importante e cabe-nos a nós, 

instituições de formação, responder pela sua qualidade.  



A questão em que me vou concentrar é a de se, no âmbito da formação inicial, deve a 

formação matemática ser diferente para futuros professores e para outros matemáticos 

profissionais. 

Que matemáticos profissionais? É que, além da de professor de Matemática, há várias 

profissões que um matemático pode exercer. Não apenas a de investigador matemático puro 

em que estariam porventura a pensar, mas também as de investigador matemático aplicado e 

as exercidas em empresas e serviços, resolvendo aí problemas que exigem a utilização de 

métodos matemáticos e das capacidades que o treino mental matemático desenvolve. Em 

todas estas profissões, incluindo naturalmente na de professor de Matemática, será necessário 

fazer investigação matemática de algum tipo. Ela pode ter níveis de dificuldade e de 

profundidade diferentes, ser de natureza mais teórica ou mais aplicada, ter maior ou menor 

importância para o futuro progresso da Matemática como ciência. Mas a investigação 

matemática é o verdadeiro cerne da Matemática e da sua aplicação e só a sua prática, ainda 

que a nível apenas da redescoberta, permite verdadeiramente formar matemáticos 

competentes, seja qual for a profissão que venham a exercer. Parto obviamente de um 

pressuposto, para mim evidente: um professor de Matemática deve ser um matemático e, 

portanto, deve ter treino de investigação matemática, ainda que, como disse, porventura a 

nível da redescoberta. Como pode ele transmitir aos futuros alunos o que está na essência de 

fazer Matemática, o prazer das interrogações, da busca detectivesca das respostas, da 

harmonia da construção, do êxtase do sucesso alcançado, se não os tiver ele próprio 

vivenciado? 

Mas, mesmo havendo acordo que a formação matemática de todos estes profissionais, 

incluindo professores de Matemática, deve incluir treino de investigação matemática, põe-se a 

questão de saber se deve ser diferenciada, seja na forma, seja no conteúdo. 

Antes de responder à questão, convém referir que, para facilitar a análise, vou aqui 

considerar o caso da formação de professores para um grupo monodisciplinar de Matemática, 

já que a formação para grupos pluri-disciplinares põe problemas mais complicados. 

A minha opinião é a de que a formação de base deve ser sólida e deve ser a mesma 

para todos os futuros matemáticos, independentemente da profissão que venham a exercer, 

seja ela a de professor de Matemática ou outra. Já a formação especializada deve ser 

diferenciada.  

Apresento agora os argumentos, quer de ordem pragmática quer de ordem conceptual, 

que sustentam esta opinião. 



A formação de base deve ser sólida e ser a mesma para todos os futuros matemáticos 

porque: 

 

a)  Não se justificam hoje cursos só para professores 

Não quero discutir aqui a estafada e, quanto a mim, secundária discussão da formação 

de professores sequencial ou “integrada” (está entre aspas porque a prática mostrou que foi 

simultânea em vez de integrada). Ambos os modelos de formação são aceitáveis mas razões 

de oferta e procura e de boa gestão de recursos humanos e materiais podem, em momentos e 

circunstâncias diferentes, levar a privilegiar um ou outro. O que eu afirmo é que as 

circunstâncias hoje, com reduzida procura dos cursos de Matemática em geral e reduzidas 

oportunidades de emprego para matemáticos (quer como professores, quer noutras profissões), 

não justificam o funcionamento de licenciaturas autónomas exclusivamente destinadas à 

formação de profissionais matemáticos específicos, sejam eles professores ou não. Uma 

formação de base de banda larga também proporciona uma maior flexibilidade na vida 

profissional. Só por si, e se muitos outros não existissem, estes argumentos pragmáticos 

aconselhariam uma formação de base comum a todos os futuros matemáticos. 

 

b) Todos os profissionais matemáticos têm de compreender a Matemática 

Compreender a Matemática envolve mais do que o conhecimento de conceitos, 

métodos e técnicas. Envolve saber que a demonstração é a chave da Matemática, mas este 

saber tem de ser um saber de experiência feito, um saber alicerçado na capacidade autónoma 

de construir demonstrações, geralmente por meio de actividades mentais que diferem das 

envolvidas na compreensão das demonstrações que se encontram nos livros (normalmente 

apresentadas numa sequência tão organizada quanto por vezes asséptica). Para compreender a 

Matemática não basta ser capaz de construir demonstrações, envolve ser capaz de intuir 

teoremas relevantes em contextos significativos. Em suma, para verdadeiramente 

compreender e poder amar a Matemática é preciso fazer Matemática, ou seja, é preciso fazer 

investigação matemática. Naturalmente que se está a falar de investigação acessível aos 

conhecimentos e capacidades do estudante e futuro matemático (o termo “acessível” não é 

aqui usado com o sentido de “fácil”, pressupondo antes a existência de desafios a vencer), não 

envolvendo necessariamente a descoberta de novos conhecimentos matemáticos já que a 

redescoberta pode ser tornada suficientemente aliciante. 

A compreensão da Matemática envolve também algum conhecimento da sua evolução 

histórica e não pode obviamente ser dissociada das questões epistemológicas.  



Mas compreender a Matemática é também saber que ela é um poderoso instrumento de 

compreensão da realidade e de acção sobre essa realidade. Esse conhecimento, para ser 

efectivo, envolve a experiência concreta de utilização crítica da Matemática em contextos 

significativos de aplicação. A Estatística pode jogar aqui um papel importante, pela sua 

ligação ao dia a dia das pessoas e pela sua capacidade de descrever certos fenómenos da 

natureza e da sociedade, mas isso não nos deve fazer esquecer a grande relevância de muitas 

outras áreas da Matemática. 

 

c) A formação base dos matemáticos, e particularmente os professores de Matemática, deve 

proporcionar uma boa e diversificada cultura geral, quer dentro da Matemática, quer 

também em áreas onde se aplique a Matemática. 

Esta exigência é óbvia no que concerne aos futuros professores pela própria natureza 

da sua profissão. Ela deve ser também óbvia em relação aos restantes profissionais 

matemáticos, não só porque se trata de uma formação base para a qual se deve evitar uma 

prematura especialização, como porque as áreas mais promissoras de progresso da 

Matemática e das suas aplicações são frequentemente as que se situam no cruzamento de 

diferentes ramos da Matemática. Algum conhecimento de áreas de aplicação da Matemática 

(Física, Economia, Biologia, Sociologia, etc.) é essencial para se desenvolver uma efectiva 

capacidade de aplicar a Matemática em contextos significativos. 

Abel Salazar dizia (estou a parafrasear) que um médico que só sabe Medicina nem 

médico é. Da mesma forma, um matemático que só sabe Matemática, nem matemático é. 

 

d) Um professor ignorante causa danos terríveis 

De facto, ele propaga a sua ignorância nas futuras gerações.  

Há quem diga: “quem não sabe, ensina”. Não posso concordar com esta mentalidade, sendo 

esta uma das razões essenciais para exigir uma sólida e profunda formação matemática de 

base para os futuros professores. 

 

e) Um profissional matemático que não sabe Matemática com profundidade suficiente para 

ser capaz de a ensinar, não compreende verdadeiramente a Matemática e não pode, 

portanto, ser um bom profissional matemático 

Mais uma razão para que a formação matemática de qualquer destes profissionais seja 

profunda, suficientemente profunda para que lhe seja possível ensinar, isto é, semelhante à 

formação matemática dos futuros professores. 



 

f) Os programas de ensino são dinâmicos e o professor deve estar preparado para a mudança 

e ser dotado de autonomia para o auto-estudo 

Este argumento é mais um (sem ser de forma alguma o mais forte) contra a ideia de 

concentrar a formação matemática dos futuros professores nas matérias que vão ensinar. 

 

g) Todos os profissionais matemáticos devem ter capacidade de comunicar a Matemática 

Esta é uma verdade óbvia. Não se exerce a profissão matemática para uso exclusivo do 

próprio. 

 

Claro que esses profissionais terão necessidade de comunicar a Matemática a públicos 

diferentes, por vezes oralmente, por vezes por escrito, por vezes ainda através de meios 

audiovisuais ou museológicos. O professor terá que a comunicar aos seus alunos. O 

investigador matemático puro terá necessidade de a comunicar aos seus colegas, mesmo aos 

de diferentes ramos da Matemática. O profissional matemático que trabalha em investigação 

aplicada terá necessidade de a comunicar aos seus colegas de outras áreas científicas. O que 

trabalha em empresa ou serviço terá necessidade de a comunicar aos seus empregadores e 

companheiros de trabalho. Outros ainda, por necessidades profissionais ou pelo gosto da 

divulgação, querem comunicá-la ao grande público. 

Estas capacidades de comunicação têm elementos comuns que devem fazer parte da 

formação de todos os futuros profissionais matemáticos. Envolvem, naturalmente, e em 

particular, competências linguísticas. 

 

A formação especializada deve ser diferente conforme os objectivos. Ela pode ser 

proporcionada de várias formas, entre as quais se contam as pós-graduações. 

 

Com efeito, a formação de investigadores e de matemáticos aplicados deve variar com 

a área de especialização e a formação de professores deve ter formação pedagógica e em 

Ciências da Educação. 

No que se refere à formação especializada dos futuros professores, há que rever a 

actual formação em Ciências de Educação, excessivamente teórica (ou insuficientemente 

prática), livresca, repetitiva. Faz falta um claro reforço da formação em Didáctica da 

Matemática e da Estatística, incluindo a Didáctica da utilização de tecnologias de informação. 

Questões como a abordagem dos problemas típicos dos futuros alunos e as metodologias de 



ensino teórico e prático das matérias que vão ensinar, deveriam merecer especial atenção. Para 

tal, pode recorrer-se também a fóruns de discussão, a acções e projectos educativos junto das 

escolas (com o patrocínio e a colaboração dos seus professores), quiçá à criação de Clubes de 

Ciência (o que será talvez melhor que a criação de Clubes só de Matemática) com a 

participação de estudantes universitários (incluindo naturalmente os futuros professores) e 

não-universitários. Também foi sugerido por Colegas do painel que a forma de conseguir a 

necessária articulação da formação matemática e didáctica poderá passar por uma ou mais 

disciplinas de cúpula de natureza integradora. 

Sem prejuízo da possibilidade de esta formação especializada poder continuar a estar 

incluída na formação graduada (provavelmente, por razões organizacionais, concentrada na 

fase final dessa formação), vale a pena estudar se a sua inclusão na formação pós-graduada 

não se poderá revelar mais consentânea com o espírito de Bolonha e também mais adequada 

em termos de gestão de recursos humanos e materiais. Já estou a ouvir os gritos de alerta 

contra o economicismo. Não me apoquentam. Também eu sou contra más soluções só porque 

são económicas, mas nunca percebi os que são contra boas soluções só porque são 

económicas. Uma gestão criteriosa dos recursos respeita primeiro que tudo uma boa 

qualidade, pois sem qualidade os recursos utilizados, mesmo que parcos, são puro desperdício. 

Mas uma gestão criteriosa preocupa-se também com fazer mais e melhor com os meios 

sempre limitados que os contribuintes põem à nossa disposição. O consumo desnecessário de 

recursos numa actividade pode desviar recursos que seriam necessários para a realização de 

outra actividade meritória. 

 

 

A formação contínua é essencial e as Universidades devem dar-lhe mais atenção. 

 

Não preciso certamente de justificar esta afirmação. Queria, contudo, chamar a atenção 

para matérias obrigatórias (teoria da decisão, teoria matemática das eleições, teoria da partilha 

equilibrada, estatística – incluindo inferência –, grafos, modelos populacionais, programação 

linear) ou opcionais (números inteiros e códigos, teoria matemática dos nós, fractais e caos, 

geometrias não euclideanas) que hoje integram os programas do ensino secundário e que não 

integravam ou integravam insuficientemente a formação inicial de muitos dos actuais 

professores. Temos um amplo campo onde faz claramente falta formação contínua. 

 



A formação deve ser respeitada para que os estudantes, o ensino e o futuro do País 

sejam respeitados. Não pode o Ministério da Educação criminosamente manter a legislação 

que permite ser professor de Matemática quem manifestamente tem uma exígua formação 

matemática (já para não falar de vocação) quando há profissionais qualificados disponíveis. 

 

É pertinente agora pôr a seguinte questão: 

 

Será que a formação de base dos cursos de Matemática corresponde aos objectivos 

que acima definimos como desejáveis para a formação de base de quaisquer profissionais 

matemáticos? 

Infelizmente, a resposta não é a desejada. Só muito parcialmente essa formação 

corresponde aos objectivos atrás mencionados, porque: 

• Se ignoram olimpicamente as deficiências prévias a nível de conhecimentos de base e da 

utilização do raciocínio matemático de muitos estudantes que ingressam nos nossos 

cursos, nada fazendo para colmatar essas deficiências e construindo todo um edifício sobre 

alicerces que “fingimos” serem suficientemente sólidos. Não me consola nada, antes pelo 

contrário, saber que esta táctica da avestruz está instalada em todos os níveis de ensino 

precedentes. 

• A avaliação frequentemente premeia o estudo meramente algorítmico em desfavor de uma 

verdadeira compreensão e capacidade de investigação autónoma. 

• Os saberes estão compartimentados e trabalhos de projecto integradores e de utilização da 

Matemática em contextos de aplicação têm expressão relativamente reduzida nos nossos 

cursos. 

• Os métodos de ensino predominantemente expositivos são um exemplo contrário ao que se 

preconiza para o futuro professor. Claro que não convém dramatizar, já que o grupo etário 

alvo é diferente, mas faz falta algum esforço para pôr o acento tónico na aprendizagem 

mais do que no ensino. 

• A utilização de meios informáticos carece ser incrementada. 

• Os aspectos históricos e epistemológicos da Matemática raramente merecem a atenção que 

deviam ter. 

• Apesar de alguma tentação enciclopédica, negligenciam-se aspectos hoje muito 

importantes (como, por exemplo, a matemática do aleatório, a matemática discreta, áreas 

de aplicação), talvez para dar espaço a uma excessiva e prematura especialização. 



• Exigimos normalmente pouco dos estudantes e eles dão normalmente apenas o que 

exigimos. Com isso estamos a prejudicar o desenvolvimento pleno das suas 

potencialidades. 

• Os aspectos de controlo de qualidade do sistema, em que se inclui a avaliação dos cursos e 

dos docentes, apesar dos progressos recentes, é ainda incipiente. 

 

Estamos a fazer progressos para colmatar estas deficiências e para dar uma boa formação de 

base aos futuros profissionais matemáticos?  

A resposta é, em geral, afirmativa e várias instituições estão, no espírito de Bolonha, 

a reestruturar os seus planos curriculares tendo em mente essas preocupação. Mas há que ter 

consciência que os efeitos destas mudanças não produzem resultados instantâneos. Por outro 

lado, mudar mentalidades é um processo difícil, razão suplementar para pôr em prática 

métodos mais eficazes de controlo permanente de qualidade. 

Claro que, neste processo de melhoria da qualidade dos nossos cursos, a nossa 

preocupação deve ser ainda maior no caso da formação dos futuros professores, uma vez que 

os erros aí cometidos se reproduzem nas futuras gerações. 

 

Será suficiente actuar a nível da formação de professores? 

A resposta é claramente negativa. É indispensável mobilizar a sociedade para uma 

mudança de atitude para com a Matemática/Estatística e o conhecimento científico-

tecnológico, sob pena de termos cidadãos diminuídos na sua capacidade de intervenção 

esclarecida na vida da sociedade e de comprometermos irremediavelmente o desenvolvimento 

do País. Temos de mobilizar os políticos e os media para que também eles sejam instrumentos 

dessa mobilização social. Já agora, seria importante dar formação aos jornalistas nos aspectos 

matemáticos e estatísticos envolvidos no seu trabalho, evitando assim tristes figuras que às 

vezes fazem e que constituem um mau exemplo para o público. 

 

Nesta intervenção, não tratámos até aqui da formação matemática dos professores do 

primeiro ciclo do ensino básico, até porque estava de fora, ou pelo menos na margem, dos 

objectivos deste painel. Por isso, limitar-me-ei a salientar que considero a qualidade dessa 

formação mais importante do que qualquer outra para o progresso do ensino da Matemática 

a todos os níveis. 



Permitam que me cite (intervenção “Literacia Matemática e Literacia Estatística” no 

Congresso Internacional sobre Literacias, realizado em Évora em 2002, para publicação nas 

Actas): 

 

Estou convencido que muito cedo a criança cria o gosto ou a aversão pela 
Matemática. As influências sociais e, principalmente, a influência do (da) 
professor(a), são cruciais. Assim, é importante que o(a) professor(a) do 1º ciclo do 
ensino básico goste de Matemática (é difícil disfarçar se o gosto não existe) e 
transmita esse gosto. Há que apostar na formação matemática destes professores [ao 
nível adequado], mas, para isso, devem ter a preparação e a inclinação desejáveis, 
pelo que seria conveniente exigir uma prova de Matemática obrigatória (a outra devia 
ser de Português) para ingresso na respectiva licenciatura. Para tal, requer-se um 
acordo entre as instituições formadoras [ou, digo hoje descrente deste acordo, 
orientações superiores vinculativas nesse sentido]. 
 

O que fazemos a nível da formação matemática dos professores do primeiro ciclo é 

fraudulento. Enquanto as coisas não mudam, talvez possamos minorar o problema actuando a 

nível inicial e da formação contínua dos professores que já estão no sistema, contribuindo para 

que eles adquiram mais confiança e mais gosto em relação à Matemática. 

 

 

 

Conclusão 

 

 

Advoguei idêntica formação matemática de base (sólida e diversificada) para todos os 

profissionais matemáticos, incluindo professores, mas diferente formação especializada.  

A formação de base deve incluir a experiência regular de fazer Matemática, ou seja, de 

fazer investigação matemática (ao nível adequado, podendo ser uma investigação para a 

redescoberta), e a experiência concreta de utilização crítica da Matemática em contextos 

significativos de aplicação. A formação de base não deve ser exclusivamente matemática, não 

podendo esquecer algumas áreas de aplicação. A qualidade dessa formação nos nossos cursos 

ainda não satisfaz adequadamente vários requisitos que reputo de desejáveis, mas 

desenvolvem-se esforços sérios nesse sentido, para cujo sucesso é importante um eficaz 

controlo da qualidade dos cursos.  



A formação especializada (porventura a realizar em pós-graduações) de futuros 

professores precisa também de ser revista, dando maior ênfase à Didáctica da Matemática e da 

Estatística e não negligenciando os aspectos práticos.  

Além da formação inicial, há que apostar na formação contínua (onde identifico temas 

dos novos programas do ensino secundário a requererem especial atenção) e na mobilização 

da sociedade com vista a uma mudança de atitude para com a Matemática/Estatística e o 

conhecimento científico-tecnológico. Concluo com a necessidade de uma séria aposta no 

primeiro ciclo do ensino básico e na formação dos seus professores, muitos dos quais têm 

pouca simpatia para com a Matemática. 

 

 

 

A Matemática e Diferentes Modelos de Formação 

Joana Brocardo 

 

 

A minha intervenção na discussão do tema e sub-temas propostos para este painel tem 

como pano de fundo a formação inicial de professores do 1º Ciclo e está organizado em três 

partes que penso corresponderem a diferentes problemáticas em que é necessário reflectir: 

modelos que conduzem à habilitação para a docência no 1º Ciclo, o papel do cálculo e o papel 

da investigação em educação matemática.  

 

 

Modelos que Conduzem à Habilitação para a Docência no 1º Ciclo 

 

Coexistem actualmente dois modelos de formação inicial de professores que conduzem 

à habilitação para a docência no 1º Ciclo: cursos que “só” formam professores do 1º Ciclo e 

cursos que formam professores do 1º e do 2º Ciclos.  

Em ambos os modelos existem vários problemas que me parece merecerem alguma 

reflexão. No primeiro deles saliento dois de natureza diferente, mas que têm aspectos 

interrelacionados: a formação matemática com que os alunos iniciam a sua formação – que 

muitas vezes inclui apenas o 9º ano de Matemática e os Métodos Quantitativos – e a 

complexidade inerente à formação de um professor generalista.  



A formação matemática dos alunos que só têm o 9º ano de Matemática é, à partida, 

claramente insuficiente. O aprofundamento de ideias e conceitos matemáticos que o Curso 

Complementar tem como objectivo proporcionar parece-me indispensável para todos os 

futuros professores de Matemática, e, um professor do 1º Ciclo também é professor de 

Matemática. Quando se exige apenas o 9º ano de Matemática para ingressar num curso de 

formação de professores do 1º Ciclo está-se a relegar para o plano de estudos da formação 

inicial um conjunto de conhecimentos matemáticos com os quais os estudantes já poderiam ter 

tido um contacto mais aprofundado. Por outro lado, formar um professor generalista implica 

também um trabalho em torno das didácticas específicas e uma articulação entre elas. Implica 

igualmente que cada uma dessas didácticas específicas consiga articular os contributos das 

diversas componentes e perspectivar e acompanhar a prática lectiva. Este aspecto levanta, ao 

nível da organização da formação, sobretudo dois problemas: como articular as didácticas 

específicas?; organizar o acompanhamento da prática pedagógica dos alunos? Embora 

sabendo que a organização seguido pelas várias instituições que formam professores do 1º 

Ciclo difere bastante, parece-me dominante uma opção que relega a articulação para uma 

prática pedagógica que é da responsabilidade de professores que não têm qualquer contacto 

com a “teoria”. Assim, a reflexão decorrente da prática pedagógica é muito centrada em 

aspectos mais gerais – organização da sala de aula, gestão de conflitos, etc. – e dá, 

tendencialmente, pouca atenção à análise de aspectos ligados à aprendizagem das diferentes 

áreas curriculares. Parece-me urgente assumir a prática pedagógica como o espaço curricular 

de “charneira” entre a teoria e a prática o que implica, a meu ver, que ela seja efectivamente 

planeada e acompanhada por equipas que integrem os professores das várias didácticas 

específicas. No entanto, pensando especificamente no caso da educação matemática, muitos 

outros aspectos estão também em questão. Fundamentalmente penso que o trabalho 

desenvolvido com professores e alunos do 1º Ciclo é ainda muito reduzido. Que trabalhos 

temos vindo a desenvolver que dêem indicações sobre o modo de articular a didáctica da 

Matemática com as outras didácticas? O que é que sabemos sobre os processos usados pelos 

alunos para resolver, por exemplo, problemas numéricos? De um modo geral, que 

conhecimento organizado temos vindo a produzir no âmbito do 1º Ciclo para além do que 

suporta, genericamente, um conjunto de indicações curriculares gerais?  

Relativamente ao segundo modelo de formação de professores – o que habilita para a 

docência no 1º e 2º Ciclos – destaco a dificuldade em formar, em quatro anos, um professor 

generalista num ciclo de estudos e especialista em duas áreas científicas de um outro ciclo de 

estudos (no caso da Matemática, especialista em Matemática e Ciências). Este modelo é de tal 



forma incoerente e, pelo que conheço, “único” (não sei de nenhum outro país que o adopte) 

que a “solução” possível será mesmo abandoná-lo. A ideia de caminhar para a formação de 

professores generalistas que se especializam numa das áreas científicas do(s) Ciclo(s) para os 

quais são formados parece-me ter potencialidades em que vale a pena reflectir.  

  

 

O Papel do Cálculo  

 

Procurar que os alunos analisem situações complexas, formulem questões e 

conjecturas, critiquem resultados, decidam sobre a estratégia a seguir na exploração de 

situações abertas, é uma orientação curricular totalmente imprescindível para o exercício de 

uma cidadania activa.  

Estas competências de nível superior são fundamentais para viver e participar 

criticamente numa sociedade marcada por uma evolução extremamente rápida. No entanto, 

penso que desenvolver este tipo de competências se reveste de várias dificuldades, como por 

exemplo, a de conciliar a memorização de factos e a proficiência no uso de técnicas 

matemáticas rotineiras, com o desenvolvimento de capacidades mais abrangentes. Esta 

dificuldade surge como particularmente premente num contexto educativo, como o nosso, em 

que é ainda difuso o papel do cálculo e em que há ainda uma grande indefinição, sobre como 

se pode ensinar Matemática sem centrar a aprendizagem no domínio de técnicas de cálculo.  

Este problema parece-me particularmente premente no 1º Ciclo, onde a tradição de um 

ensino da Matemática centrado nas “contas” é ainda bastante forte. Ao nível das “ideias” 

reconhece-se que as situações de todos os dias fazem geralmente pouco apelo ao cálculo 

algorítmico e que é extremamente importante desenvolver capacidades numéricas que 

possibilitem estimar as quantidades e as grandezas a partir de referenciais ligados à realidade 

de todos os dias e de calcular aproximadamente e mentalmente. No entanto, ao nível da 

“prática”, há ainda poucos trabalhos que dão indicações concretas sobre como trabalhar o 

sentido do número, que envolve: (1) o desenvolvimento e utilização flexível de estratégias e 

procedimentos de cálculo que permitam resolver tanto situações práticas da vida de todos os 

dias como situações novas; (2) a escolha adequada dum método de cálculo de acordo com as 

exigências do contexto e a facilidade de combinar mentalmente os números e as relações 

numéricas implicadas.  

Ao nível da formação de professores esta situação reflecte-se na dificuldade de relação 

teoria/prática. Os alunos podem ter uma formação teórica que evidencia que o 



desenvolvimento do sentido do número requer um trabalho sequencial de exploração, análise e 

utilização de um conjunto de conceitos e relações numéricas. No entanto, na sua prática 

pedagógica, dificilmente têm oportunidade de trabalhar neste sentido, uma vez que em muitas 

salas de aula a tónica continua a ser colocada nos algoritmos.  

  

O Papel da Investigação em Educação Matemática 

 

Identifiquei anteriormente várias dificuldades relativas à formação de professores. 

Parece-me impossível ultrapassar algumas delas sem investir na investigação em educação 

matemática no 1º Ciclo. As vias a desenvolver são múltiplas. No entanto, sugiro uma que me 

parece particularmente pertinente e que advém de uma dupla constatação: (1) o manual 

escolar adoptado é o material mais usado pelos professores para apoiar a sua prática lectiva 

(APM, 1998); (2) a concepção de manual escolar existente no nosso país é muito pobre. 

Relativamente ao aspecto (2), ao contrário do que acontece em outros países, os manuais 

escolares não resultam da análise de experiências empíricas em que os materiais concebidos 

são testados e reformulados. Não resultam de uma reflexão, com base na experimentação em 

salas de aula concretas, sobre as situações de ensino-aprendizagem que apresentam e da 

análise das potencialidades das abordagens previstas. Um manual sai da cabeça “iluminada” 

dos seus autores que, por vezes, interpretam as orientações curriculares de uma forma 

completamente ultrapassada. Alterar esta realidade será, necessariamente, um processo lento. 

No entanto, penso que é importante vincar a tendência que se tem vindo a delinear nos últimos 

anos de publicar materiais que, sem serem manuais propriamente ditos, constituem 

alternativas que podem competir com eles. Sobretudo, parece-me importante que estes 

materiais resultem de projectos de investigação realizados colaborativamente por professores 

e investigadores. Deste modo, pode-se contribuir para que os professores disponham de um 

conjunto de situações sobre as quais há indicações específicas das suas potencialidades, das 

possíveis reacções dos alunos, do modo de organizar uma planificação da sua acção. Pode-se 

igualmente contribuir para que a articulação teoria/prática, ao nível da formação de 

professores, seja facilitada. Finalmente, pode-se enriquecer a teoria aprofundando o 

conhecimento que suporta a formação em didáctica da Matemática dos futuros professores.  
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A problemática da formação matemática dos futuros professores do 1º ciclo e 

educadores de infância preocupa todas as comunidades de educação matemática e tem 

vindo a ganhar importância crescente, nomeadamente no quadro das novas orientações 

curriculares. Uma das ideias dominantes é a da necessidade de proporcionar aos futuros 

professores uma formação matemática que os prepare para ensinar para a compreensão de 

ideias e conceitos matemáticos e para o desenvolvimento do raciocínio e da 

comunicação, reconhecendo que “Aprender Matemática é um direito básico de todas as 

pessoas — em particular, de todas as crianças e jovens — e uma resposta a necessidades 

individuais e sociais” (Abrantes et al., 1999, p.17). 

Importa pois evidenciar que a formação matemática que aqui se defende tem por 

horizonte uma agenda de orientações curriculares centrada no desenvolvimento da 

predisposição e aptidão para raciocinar matematicamente, do gosto e confiança pessoal 

em desenvolver actividades intelectuais que envolvem raciocínio matemático, da aptidão 

para discutir com outros e comunicar descobertas e ideias matemáticas, da compreensão 

de noções como conjectura, teorema e demonstração, da predisposição para resolver 

problemas e da capacidade de desenvolver processos de resolução, da capacidade de 

decidir sobre a razoabilidade de resultados e de usar os instrumentos mais adequados à 

sua obtenção, da tendência procurar “ver” e apreciar a estrutura abstracta que está 

presente numa situação, como é preconizada pelos documentos orientadores para o 

ensino da Matemática na Educação Básica (Abrantes et al., 1999, p.41). 

                                                
1 Este texto foi realizado com o apoio da Graciosa Veloso, na discussão e revisão das ideias expressas, e do Eduardo 

Veloso na pesquisa bibliográfica.  



 

Neste âmbito, bastante reflexão e investigação significativa tem sido produzida 

por educadores matemáticos (Ball, 1993, 1997, 2001, 2003; Brown e Borko, 1992; 

Fennema e Franke, 1992; Ma e Kessel, 2001; Putman e Borko, 1997; Schifter, 2001). 

Também os matemáticos têm vindo a dar contributos importantes para este debate (Bass, 

2001; Cuoco, 1999; Howe, 1999; Tall, 2001; Tucker, 2001; Wu, 1999). Os professores 

dos primeiros anos têm também muito a dizer sobre esta problemática e isso tem sido 

feito em outros países, como, por exemplo, Saul (2001). 

Sobre este assunto é comum colocar questões do tipo: 

— Que conhecimentos matemáticos são necessários aos professores? 

— Que conhecimentos acerca da natureza e da prática da matemática precisam os 

professores de saber? 

— Como se relaciona o seu conhecimento matemático com a sua prática? 

Segundo o Mathematical Sciences Education Board, 2001, há “uma enorme 

necessidade de colocar estas questões sistematicamente, para desenvolver novas 

maneiras de pensar acerca do papel do conhecimento do conteúdo (content knowledge) 

na preparação dos professores, e para identificar novas questões para futuras 

investigações envolvendo membros da comunidade de educação matemática” (p.1). No 

seminário “The Mathematics Teacher Preparation Content Workshop”, realizado em 

1999 pela National Academy of Sciences, do qual foi produzida a publicação “Knowing 

and Learming Mathematics for Teaching”, estas questões tomaram uma forma mais 

ampla que ajudou a orientar este trabalho: 

— Qual é o conhecimento matemático de que os professores precisam para ensinar 

bem? 

— Como podem os professores desenvolver o conhecimento matemático de que 

precisam para ensinar bem? 

Esta formulação ajuda a esbater a fronteira entre a componente matemática e a 

componente didáctica, permitindo, por um lado, desenvolver o que deve ser a formação 

matemática e, por outro, articular a proposta de formação matemática com uma parte da 

formação didáctica.  

Sobre esta simbiose possível, Ma e Kessel (2001, p. 16) afirmam: 



 

“Os dois aspectos (o que ensinar e como ensinar) são muitas vezes 
considerados desligados — conteúdo e pedagogia — e ensinados aos 
futuros professores como assuntos separados — matemática e métodos. 
Mas só uma atitude matemática perante a matemática elementar faz dela 
mais do que uma colecção de procedimentos desligados, uma “bagagem de 
conhecimento” sobre o modo de pensar o ensino da matemática elementar 
faz do conhecimento para ensinar mais do que conteúdo somado a 
pedagogia.” 
 

Vários educadores matemáticos (Bauersfeld, 1993, Cooney, 1994, Shuard, 1994, 

Serrazina, 2002) referem a necessidade da formação inicial proporcionar aos alunos 

experiências de aprendizagem que favoreçam a construção do seu conhecimento 

matemático. Serrazina, (2002, p. 11), defende que “aprender matemática num curso de 

formação de professores é importante, mas desenvolver uma atitude de investigação e de 

constante questionamento em matemática é ainda mais importante”. 

Estas preocupações estão na mesma linha das ideias expressas por (Jaworski, 1999; 

Wood, 1999) que afirmam a necessidade de os professores construírem uma compreensão 

do conteúdo que têm de vir a ensinar “para melhorar a sua habilidade de ensinar”. Em 

seu entender, as concepções sobre o conteúdo matemático de aprendizagem devem dar 

especial atenção à importância dos novos paradigmas de desenvolvimento do 

conhecimento matemático e também à necessidade dos futuros professores 

“experimentarem por si próprios gosto e segurança para fazer matemática”. 

De forma mais ou menos explícita parece-nos ser comum a todos estes 

investigadores uma concordância com (Ernest, 1991, p. xi, citado por Irwin, Kathryn C. e 

Britt, Murray S.1999, p. 95) que afirma que “quem tem um conhecimento mais amplo e 

integrado da matemática do que a matemática que é ensinada ao aluno também está 

mais próximo de ter uma percepção da natureza da matemática como “falível, em 

evolução, e como qualquer outro corpo de conhecimentos, o produto da invenção 

humana””. 

A investigação tem vindo a mostrar que o conhecimento matemático dos 

professores desempenha um papel vital no ensino (Ball, 2003, Ma, 1999). Howe (1999, p. 

882) destaca que o trabalho de Ma oferece evidência de que “uma compreensão mais 

profunda, tanto do conteúdo matemático como das suas aplicações permite aos 

professores chineses promover o ensino da matemática e o questionamento (inquirição, 



 

inquiry) de modo mais efectivo que os seus colegas norte-americanos”. Referindo-se a 

este trabalho de Ma, Howe (1999, p. 883-884) afirma que “os professores chineses têm 

uma maior segurança e compreensão da matemática que ensinam do que os professores 

norte-americanos”. Na preparação daqueles professores há uma grande preocupação de 

“saber como e saber porquê”. 

Segundo Putman e Borko (1997, p. 1232), “um número crescente de estudos tem 

sugerido que os professores com uma compreensão mais rica do assunto de estudo 

(subject matter) tendem a valorizar os aspectos conceptuais, de resolução de problemas 

e de inquirição (inquiry) dos assuntos, enquanto os professores com menos 

conhecimentos tendem a dar ênfase aos factos e procedimentos.” 

Ao longo da minha experiência de formação inicial e contínua, com professores do 

1º ciclo e educadores, são vários os episódios que me têm feito reflectir sobre a 

problemática da formação matemática destes profissionais. Embora não correspondendo 

a um trabalho organizado de investigação, importa registar ao longo deste texto pequenos 

episódios, recolhidos informalmente em acções de formação, na observação de aulas do 

1º ciclo, em aulas com alunos da formação inicial, em aulas de formação complementar 

com professores em serviço, que ilustram muitas das ideias em discussão.2 

Como exemplo inicial, fica registado um comentário de uma criança de 5 anos à 

sua educadora depois de esta lhe ter proposto resolver um problema elementar de cálculo 

combinatório em que a criança recorreu a desenhos para resolver.  

  Gosto tanto de ti, gosto mais de fazer isto do que de fazer puzzles. 

A minha experiência de formação, e muitas visitas a salas de aula do 1º ciclo, 

permitem-me afirmar, sem qualquer dúvida, que a matemática oferece uma grande 

quantidade de problemas, situações e jogos muito significativos e desafiadores e, por isso 

mesmo, estimulantes do raciocínio. Estas propostas são acessíveis a crianças muito 

pequenas quando adequadamente apresentadas, com apoios de utilização de material 

manipulável e de intervenções e questões do professor. Os professores e educadores, por 

desconhecimento dessas situações e por ignorância do seu valor matemático, não 

propõem habitualmente essas situações aos alunos. O que defendo é que não basta 
                                                
2 Os exemplos de sala de aula e de formação têm a contribuição dos professores José Tomás Gomes, Maria José 

Oliveira e Pedro Almeida. 



 

divulgar essas situações junto dos professores e educadores, é necessário desenvolver o 

poder matemático destes profissionais de educação para que as saibam explorar e para 

que valorizem o seu papel decisivo no desenvolvimento e na aprendizagem das crianças. 

O que pode ser entendido por desenvolver o poder matemático é o que se pretende 

discutir e estruturar neste texto. Para facilitar a sua discussão o texto é apresentado em 

duas partes, cada uma delas com diversos pontos. 

Conhecimentos matemáticos e conhecimento sobre a matemática 

1. Construção do conhecimento matemático 

2. Fundamentos matemáticos 

3. Números, operações e teoria dos Números 

4. Técnicas, rotinas e destrezas 

5. Geometria 

6. Grandezas e medidas 

7. Recolha e tratamento de dados 

8. Raciocínios proporcional e probabilístico 

9. Técnicas de contagem, grafos e outros modelos da matemática discreta 

10. Pensar matematicamente 

11. Perspectiva ampla, conexa e articulada da matemática 

12. Leitura de texto matemático 

Matemática para melhorar a didáctica 

1. Partir do conhecimento dos alunos (construção do conhecimento) 

2. A diversidade na sala de aula 

3. Matemática na formação didáctica  

4. Conhecimento matemático e avaliação 

5. Matemática e tecnologia 

6. Reconhecer e saber usar a matemática 

7. Matemática para o desenvolvimento 

8. Matemática na formação cultural 

Há vários trabalhos muito recentes que apresentam, exaustiva e detalhadamente, 

orientações curriculares e opções fundamentadas sobre toda esta problemática. São os 

textos de Deborah L. Ball (http://www-personal.umich.edu/~dball/) e o livro “The 



 

Mathematical Education of Teachers” 

http://www.cbmsweb.org/MET_Document/index.htm).  

Neste documento, a opção tomada foi apresentar um texto que contribua para 

aprofundar as opções destes investigadores procurando adaptar esta discussão à realidade 

escolar e curricular portuguesa.  

 

 

Conhecimentos matemáticos e conhecimentos sobre a matemática 

 

As duas questões apresentadas, “Qual é o conhecimento matemático de que os 

professores precisam para ensinar bem?” e “Como podem os futuros professores ser 

ajudados a desenvolver o tipo de conhecimento matemático que precisam para ensinar 

bem?, não podem ser desligadas uma da outra. Nas duas questões está subjacente o que 

pode ser entendido por ensinar bem. 

Em vez de explicitar à priori o que se entende por ensinar bem, a opção deste 

trabalho é ir desenvolvendo esta ideia à medida que forem sendo organizadas e discutidas 

as respostas sobre o conhecimento matemático que melhor serve essa intenção.  

 

Construção do Conhecimento Matemático 

As experiências de aprendizagem matemática dos futuros professores devem ser 

realizadas num clima de aprendizagem que, simultaneamente, contrarie todos os 

constrangimentos negativos e favoreça o desenvolvimento de concepções, atitudes e 

capacidades positivas. Isto será possível se o papel dos alunos futuros professores for o 

de agentes activos construtores desse conhecimento. 

Sublinho aqui as preocupações de Angela Andrews (2000) que reforça o facto 

destes professores serem generalistas e não especialistas. Tendo em conta todas as 

dificuldades destes futuros professores, não só não sabem matemática suficiente, como 

têm atitudes negativas face à matemática e capacidades mal exploradas e desenvolvidas. 

Como, além disso, o tempo é limitado, é decisivo ajudá-los a compreender bem a 

matemática dando-lhes condições para que continuem interessados em estudar e aprender 

matemática depois de licenciados. 



 

Entendo como atitudes positivas e capacidades favoráveis à construção do 

conhecimento matemático, o gosto por aprender, a autonomia, a vontade e o gosto por 

enfrentar dificuldades, a persistência, a valorização da ajuda de outros, a capacidade de 

procurar ajuda, a confiança nas ideias próprias, a capacidade de explicitar ideias próprias, 

o reconhecimento do valor das ideias de outros quando em oposição às suas, a capacidade 

de desenvolver os conhecimentos próprios integrando outros conhecimentos, a 

organização das ideias próprias em perspectivas diversas, o espírito crítico e a 

argumentação. 

Embora muitas destas atitudes e capacidades sejam comuns a todos os tipos de 

aprendizagem, há naturalmente especificidades que a matemática lhes confere e que 

distinguem aspectos da formação matemática dos futuros professores de outras 

componentes da sua formação científica inicial. 

Atendendo a Putman e Borko (1997, p. 1235-1236) os conhecimentos e crenças 

são filtros segundo os quais os futuros professores interpretam e aprendem novas 

abordagens de ensino, a que são altamente resistentes e, por isso, o processo de 

construção ou de reconstrução do seu conhecimento matemático, bem como o 

desenvolvimento das suas capacidades e atitudes perante a matemática é tão 

determinante. 

O processo de construção social do conhecimento matemático dos professores de 

matemática, incluindo os níveis P-4 (K-4), em que se situa esta discussão aponta em meu 

entender para a definição de algumas linhas comuns à formação de todos os professores 

de matemática. Defendo que o conhecimento dos professores de matemática dos 

primeiros níveis tem de ter pontos comuns com o dos professores dos outros níveis de 

ensino. Neste sentido considero pertinente exigir condições de entrada análoga na 

formação, mais exigentes do que aquelas que têm vigorado até aqui, isto é, exigir doze 

anos de matemática no ensino não superior a todos os que desejem realizar uma 

licenciatura em ensino. Pode ser aceitável que a falta desta formação poderá ser 

compensada de alguma forma, já no ensino superior, por alguma formação adicional. O 

que me parece é que o tempo dedicado à formação matemática destes futuros professores 

é já muito curto, mesmo para quem tem uma boa relação com a matemática e revela 

atitudes e capacidades muito favoráveis, como é o caso dos alunos dos Cursos de 



 

Professores do Ensino Básico - Variante de Matemática/Ciências da Natureza e que 

também ficam habilitados a ser professores do 1º ciclo. 

 

Fundamentos Matemáticos na Formação 

O matemático Alan Tucker (2001, p. 5, 66) sugere que “aprender a ensinar deve 

ser um processo que se desenvolve continuamente ao longo da vida do professor. Para 

que esta experiência seja bem sucedida, os professores precisam de alicerces sólidos 

para a sua aprendizagem: capacidades de raciocínio crítico que os ajudem a pensar a 

partir de princípios matemáticos básicos”. 

Seguindo esta linha de pensamento interessa pensar sobre esta questão do 

conhecimento matemático. A preocupação na formação matemática dos professores não 

poderá ser a de apetrechá-los apenas com um conjunto de técnicas e procedimentos. 

Al Cuoco (2001, p. 173) estabelece uma lista de características interessantes para 

(os fundamentos) a estrutura base de uma aprendizagem da matemática e que deve ser a 

base de qualquer disciplina de matemática na formação de professores. Em seu entender, 

qualquer aprendizagem da matemática deve obedecer às características que seguidamente 

se apresentam sinteticamente: (a) ter uma organização coerente e objectivos claros; (b) 

mostrar a matemática como uma coisa que se faz, mais do que como algo que se 

memoriza; (c) enfatizar e tornar explícitos os raciocínios e os hábitos de pensamento 

empregues no trabalho matemático; (d) introduzir os alunos numa cultura matemática, 

uma cultura com história, estética, elegância e às vezes até humor; (e) estar focado nas 

interacções entre alunos e professores; (f) tomar os problemas como precedentes às 

abstracções, a experiência como precedente dos sistemas de axiomas, e o raciocínio do 

aluno com centro da aprendizagem. 

Para Cuoco, “podemos fazer listas de tópicos, mas estas serão ineficazes se não 

encontrarmos maneiras de comunicar o espírito de fazer matemática às pessoas que vão 

ser professores de matemática” (p. 174). Mesmo reconhecendo esta ideia, de que mais 

importante do que fazer listas de conteúdos é preciso pensar sobre o modo como são 

entendidas as ideias, arrisco fazer uma proposta porque há conteúdos (tópicos) 

matemáticos que, ao nível do 1º ciclo, servem melhor a construção de bons alicerces. Por 

outro lado, uma lista ilustrada com exemplos ajuda a entender os fundamentos e estrutura 



 

da matemática que são objecto de estudo elementar. Com esta discussão, é minha 

intenção trazer à ribalta conteúdos matemáticos desconhecidos ou tratados apenas mais 

tarde e também rejuvenescer os conteúdos tradicionais no 1º ciclo. 

 

Números, Operações e Teoria dos Números 

O tema números e operações é indiscutível na lista de tópicos pelo papel que tem 

no currículo do 1º ciclo. A sua ligação à teoria dos números permite dar-lhe perspectivas 

de estudo muito interessantes e desafiantes, oferecendo maiores oportunidades para 

compreender melhor os números (inteiros e decimais, bem como os racionais), o sistema 

de numeração decimal, as operações numéricas e as suas relações e propriedades.  

Numa discussão entre professores do 1º ciclo surgiu a sugestão, feita por um desses 

professores, “os nove fora podem ser um bom ponto de partida para investigações 

matemáticas”.  Espanto geral. Os professores presentes não faziam a mínima ideia do 

fundamento do significado matemático desta exploração dos números para os “nove 

fora”, nem sequer alguma vez tinham pensado que o mesmo tipo de exploração se pode 

realizar com outros números. O que está subjacente aqui é a aritmética das classes de 

resto. Assunto muito e rico e cheio de potencialidades para a resolução de problemas e 

investigações elementares ao nível do 1º ciclo. 

Colocam-se duas questões. Terão estes professores, interessados em explorar 

estas questões com os seus alunos, a formação matemática suficiente para ir estudar este 

assunto? Encontrarão material de apoio suficiente? 

A minha resposta é negativa às duas perguntas e da minha experiência de trabalho 

com muitos professores do 1º ciclo, ressaltam duas constatações. Os professores resolvem 

situações desta natureza a um nível elementar, mas têm muita dificuldade em chegar 

sozinhos a um nível mais avançado destas questões e não as abordam de um ponto de 

vista superior ao dos seus alunos.  

Mas afinal na aula do Ricardo por mais voltas que dêem à cabeça não 
conseguem fazer equipas. Se fazem equipas de 4 sobram 3. Se fazem 
equipas de 3 sobram 2. 
Se fazem equipas de 2 sobra 1. Quantos alunos são? 
Tenho vários cubos, são menos de 50, e se fizer montes de 5 sobram 4. 
Quantos cubos tenho? 



 

Perante estes dois problemas da teoria dos números, formulados desta forma 

elementar, utilizados em formação com cerca de oitenta professores do 1º ciclo e alguns 

educadores, nenhum professor teve a iniciativa de generalizar o problema. Incentivados a 

fazê-lo tiveram todos grande dificuldade em chegar a essa generalização. Porém é de 

ressaltar o grande interesse que todos tiveram em aprender e aprofundar os aspectos 

matemáticos presentes e a disposição que apresentaram para trabalhar estes problemas 

com os seus alunos. 

Os professores do primeiro ciclo estão habituados a trabalhar com tabelas mas não 

aproveitam todas as potencialidades que este tipo de instrumento matemático tem. As 

tabelas dominantes são as tabuadas, mas estas, quando trabalhadas de modos diversos, 

oferecem potencialidades muito interessantes. As duas tabelas de números, que se 

apresentam de seguida, muito semelhantes mas com diferenças interessantes, podem 

ajudar nesta discussão. 

Tabela 1     Tabela 2 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16 17 18 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  19 20 21 22 23 24 25 26 27 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  28 29 30 31 32 33 34 35 36 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  37 38 39 40 41 42 43 44 45 

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59  46 47 48 49 50 51 52 53 54 

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69  55 56 57 58 59 60 61 62 63 

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79  64 65 66 67 68 69 70 71 72 

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89  73 74 75 76 77 78 79 80 81 

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  82 83 84 85 86 87 88 89 90 

 

Ao formular afirmações válidas sobre os números de cada uma das tabelas surgem 

ideias notáveis. Na tabela 1: qualquer número é a soma do primeiro número da linha com 

o primeiro número da coluna; os números da segunda diagonal principal são os múltiplos 

de 9 (tabuada do 9), além destes há apenas mais um múltiplo de 9 na última célula; os 

pares e os ímpares dispõem-se em colunas alternadas; …. E esta lista pode continuar com 

afirmações que decorrem das características dos números inteiros e do facto de terem 



 

sido dispostos consecutivamente. Na tabela 2: qualquer número é a soma do primeiro 

número da linha com o primeiro número da coluna menos uma unidade; os pares e os 

ímpares dispõem-se em xadrez; os números da última coluna são os múltiplos de 9 

(tabuada do 9); os números que estão na mesma coluna “dão o mesmo noves fora”, ou “a 

soma dos algarismos destes números é igual ao primeiro número da coluna”; … E esta 

lista pode também continuar. Vale a pena registar que a última afirmação sobre a tabela 2 

é uma forma de dizer que esta tabela é uma tabela de quocientes e de restos para a divisão 

por 9. Em ambas as tabelas, a soma de dois números equidistantes da primeira e da última 

célula é constante. Tabelas, ou listas de números organizados como estes, podem permitir 

discutir, entre muitas outras coisas, questões como: se um número é divisível por 6, é 

também divisível por 3 e por 2.  

Esta é a forma de abordar a teoria dos números. Por um lado descortinando e 

desbravando a grande quantidade de relações numéricas que os números inteiros 

oferecem, por outro compreendendo melhor as operações e os padrões numéricos e 

desenvolvendo instrumentos para justificar e compreender as relações encontradas.  

Acredito que é a ignorância destes problemas elementares e do seu valor matemático que 

nos leva muitas vezes a não lhes dar importância. Este ano propus pela primeira vez a 

decomposição do 10 em somas de parcelas inteiras, como um prolongamento das 

decomposições em factores. Para além do interesse deste trabalho e do seu valor 

didáctico, visto que é acessível e desafiante para crianças desde o jardim de infância, que 

o podem fazer com barras de material Cuisenaire, vim a saber que este era o tema do 

artigo conjunto mais famoso dos matemáticos Hardy e Ramanujan sobre a teoria das 

partições, isto é, as formas de representar um dado número inteiro n como soma de 

números inteiros positivos (Hoffman, p.88) 

Um dos aspectos que caracteriza a teoria dos números é o estudo das relações 

entre números, os seus padrões e regularidades e as famílias de números.  

Tabela 3     Tabela 4 

1           1 2 5 10 17 26 37  
2 3          4 3 6 11 18 27 38  
4 5 6         9 8 7 12 19 28 39  
7 8 9 10        16 15 14 13 20 29 40  
11 12 13 14 15       25 24 23 22 21 30 41  
16 17 18 19 20 21      36 35 34 33 32 31 42  



 

22 23 24 25 26 27 28     49 48 47 46 45 44 43  
29 30 31 32 33 34 35 36            
37 38 39 40 41 42 43 44 45           
                   
 

Estas duas tabelas evidenciam duas notáveis famílias de números, os números 

triangulares e os números quadrados. Famílias estas que devem ter um papel destacado na 

aprendizagem da matemática e que estão ligadas à resolução de muitos problemas e 

actividades investigativas. 

Discutida, estudada e desenvolvida desta forma a teoria dos números permite dar 

uma nova vida aos números e operações e estabelece uma ponte fundamental para a 

álgebra. 

 

Técnicas, Rotinas e Destrezas 

Ao confrontar professores e futuros professores do primeiro ciclo com exercícios 

de cálculo mental é frequente encontrar várias pessoas que fazem o algoritmo na cabeça. 

E para estas pessoas este é o único recurso de que dispõem para realizar o cálculo. Entre 

aqueles que realizam os cálculos recorrendo a estratégias pessoais, adaptando a estratégia 

aos números em jogo, é também comum encontrar quem esbarre numa divisão por 4 ou 

por 8, sem saber que dividir por 4 é dividir duas vezes seguidas por 2, e que dividir por 8 

é dividir três vezes seguidas por 2. A utilíssima regra de multiplicar por 10 e dividir por 

2, para multiplicar por 5, também é praticamente desconhecida, embora depois de 

formulada seja facilmente aceite como válida. Mas a sua inversa, multiplicar por 2 e 

dividir por 10, para dividir por 5, não só é desconhecida como é considerada esotérica e 

incompreensível. Estes factos permitem pensar que muito pouca atenção tem sido dada 

ao cálculo mental em todos os níveis de ensino. 

Em Portugal, no 1º ciclo, os algoritmos têm um papel muito importante, 

condicionante de todo o trabalho que o professor faz. Para além de todos as dificuldades 

que o ensino totalmente dominado pelos algoritmos vai criar nos alunos, (Kami e 

Dominick, 1998), os professores portugueses só conhecem um algoritmo para cada 

operação aritmética e têm muita dificuldade em compreender não só o algoritmo que 

sabem utilizar e que ensinam, como algoritmos alternativos que lhes são apresentados. 



 

Na formação de professores é fundamental o estudo dos algoritmos tradicionais 

das quatro operações aritméticas, bem como de algoritmos alternativos, históricos e 

culturais. Em meu entender não basta saber usar e compreender estes algoritmos, o 

reconhecimento do valor dos algoritmos passa também pelo estudo de outros algoritmos e 

pelo desenvolvimento do raciocínio algorítmico.  

Liping Ma (1999, p. 14) afirma que “é importante para o professor saber o 

algoritmo standard bem como versões alternativas, mas também é importante saber 

porque é que um certo método é aceite como standard, enquanto os outros processos 

podem ter um papel significativo na abordagem ao conhecimento que está subjacente ao 

algoritmo”. Esta perspectiva ajuda a compreender como uma formação matemática 

sustentada e construída é também uma formação didáctica. 

O papaguear de fórmulas para resolver determinado tipo de situações rotineiras é 

também frequente entre os futuros professores. Todos sabem que “a área do triângulo é 

base vezes altura sobre dois”, mas contam-se pelos dedos os alunos que sabem explicar 

porque é que esta fórmula funciona.  

Cálculo mental, utilização de algoritmos e de fórmulas, que não são mais que 

algoritmos também, são o tipo de destrezas que têm um papel fundamental no ensino da 

matemática e que merecem mais atenção na formação de professores. Os futuros 

professores precisam de os saber usar e de os compreender, bem como de compreender a 

matemática que lhes está subjacente, para os poderem ensinar entendendo as dificuldades 

e os erros dos alunos. Poderíamos pensar que os algoritmos irão deixar de ter algum papel 

no ensino da matemática, mas isso seria perder um instrumento de raciocínio 

fundamental e específico da matemática. Os algoritmos continuarão no currículo não 

porque sejam curiosidades ou porque treinem a mente mas porque têm as qualidades de 

serem bons algoritmos (Usiskin, 1998). 

 

Geometria 

Joseph Malkevitch defende que a geometria tem significados muito diferentes e 

supreendentemente diversos para um grande número de pessoas. E prefere considerá-la 

no seu sentido mais lato, “incluindo todos os aspectos da matemática em que informação 

visual, diagramas, modelos, e compreensão do espaço estão envolvidos ou são 



 

utilizados” (Malkevitch, p. 2). Seguindo esta orientação, Malkevitch define uma série de 

objectivos fundamentais para a formação ao nível dos professores do ensino secundário. 

Dessa lista há alguns itens que importa registar e reflectir:  

— encorajar o pensamento e o raciocínio visual (recurso a diagramas e modelos 

como modos de pensamento e de resolução de problemas) 

— mostrar como os computadores e o software específico podem ser boas ajudas 

para o pensamento geométrico 

— fazer experiências de resolução e de formulação de problemas 

— ilustrar domínios em que podem ser feitas experiências matemáticas e 

proporcionar aos alunos essas experiências (por exemplo, bolas de sabão, 

pavimentações, espelhos para estudar a simetria) 

— aprender como uma parte da matemática dá contribuições para as outras partes 

(por exemplo, a relação entre a álgebra e a geometria) 

— ilustrar como conceitos básicos, tais como distância, função, volume, etc, são 

usados na geometria 

— ilustrar o poder da abstracção, casos especiais, e o uso de simbolismo (por 

exemplo, classificação, definição) 

— aprender o que significa uma demonstração matemática significa e dar 

exemplos de demonstrações matemáticas. 

Estas sugestões, desde que encaradas adequadamente, podem também ser 

adoptadas como fundamentais para a formação de professores do 1º ciclo. Constituem 

uma espinha dorsal bastante substancial e desafiante para o desenvolvimento de uma 

sólida e consistente formação matemática. 

Num trabalho recente que acompanhei, realizado por uma professora do 1º ciclo 

com alunos do 3º ano de escolaridade, foi possível observar como muitos destes aspectos 

orientaram a realização de experiências de aprendizagem em geometria ao longo de todo 

um ano lectivo. A consistência do trabalho, a sua intensidade e duração só foram 

possíveis graças à sólida formação em geometria dessa professora. 

 

Grandezas e Medidas 



 

Liping Ma (1999, p. 19) introduz a ideia de “pacote de conhecimentos” 

(knowledge package) como um modo de organizar o conhecimento no sentido de 

proporcionar uma sólida aprendizagem de um determinado tópico. Reconhecendo que 

esta orientação estrutural é importante para todos os tópicos de matemática, a sua 

referência aqui permite chamar a atenção para a natureza articulada e profundamente 

ligada do estudo das grandezas e medidas à geometria e aos números e operações. 

As experiências de aprendizagem, para os futuros professores, no âmbito das 

grandezas e medidas devem ser orientadas para o desenvolvimento de um pacote de 

conhecimentos fundamentais. A resolução de problemas, a realização de medições 

directas e indirectas, a estimação de medidas diversas, ajudarão a construir o 

conhecimento das grandezas fundamentais (comprimento, área e volume), bem como das 

relações entre elas e entre outras grandezas, e também o conhecimento dos sistemas de 

medidas e das relações entre eles. Defende-se para os futuros professores a construção de 

um conhecimento técnico, mas também o desenvolvimento da capacidade de reflectir 

sobre o que irão ensinar com espírito de crítica lógica e pedagógica, seguindo as 

orientações de Lebesgue (1975, p. 180). 

As grandezas e medidas são um dos temas da matemática onde é mais fácil 

estabelecer conexões entre a utilização de materiais manipuláveis e de instrumentos e as 

ideias matemáticas explícitas. Segundo Liping Ma (1999, p. 6) esta é uma das grandes 

orientações na promoção do conhecimento matemática. 

Dadas várias bolas, calcular o volume de cada uma delas. Comparar o perímetro e 

a área da secção de vários troncos de árvores. Estes, entre muitos outros, são exemplos de 

experiências simples que levam à resolução de problemas realmente significativos. Como 

medir o diâmetro de cada bola ou de cada tronco? Como varia o volume quando o raio 

aumenta para o dobro? Como varia a área de um círculo, quando o raio aumenta para o 

dobro, e para o triplo? Esta preocupação dinâmica de encarar os objectos e as relações 

entre os seus elementos e características, ajuda a desenvolver a ideia de função.  

Uma outra orientação importante será a de ter a preocupação de pensar sempre 

com o apoio de raciocínios geométricos. 

 

Recolha e Tratamento de Dados 



 

O professor tem de saber matemática para saber simplificar a matemática. Por 

exemplo, saber estatística para trabalhar melhor os números com significado, para poder 

antecipar experiências significativas de modo construtivo. 

Quanto pesam todos os alunos da turma? Qual é a turma mais pesada da escola? E 

a mais leve? Se o peso da turma fosse igualmente distribuído por todos, com que peso 

ficaria cada um? 

Qual é o aluno do meio numa fila de alunos ordenados por alturas? O que 

acontece à média dos pesos se todos aumentarem um quilograma de peso? São exemplos, 

entre muitos outros possíveis, de questões que permitem estudar conceitos de estatística 

descritiva e que podem ser trabalhadas mais tarde com as crianças. 

Muitos problemas de estatística são óptimos problemas de números e operações. 

O trabalho em situações contextualizadas, que permitem atribuir significado aos números 

e ás operações, é o caminho certo para uma visão ligada da matemática. 

Para muitos futuros professores, a matemática é vista como um conjunto de regras 

e procedimentos desligados. No acompanhamento de estagiários futuros professores do 1º 

ciclo tenho vindo a aperceber-me que quando se pensa na linguagem (aprendizagem da 

leitura e da escrita), entende-se como um processo. Quando se fala de matemática, o 

habitual é haver propostas de actividades isoladas. Para contrariar esta atitude, é desejável 

um trabalho sistemático sobre recolha e tratamento de dados. Além do que se ganha na 

atribuição de significados aos índices e medidas, ganha-se também na segurança de 

utilização de instrumentos matemáticos para trabalhar sobre o que nos rodeia, 

interpretando e descrevendo a realidade matematicamente. 

 

Raciocínios Proporcional e Probabilístico 

O raciocínio proporcional domina de tal forma a matemática que nos rodeia e que 

fazemos que quase ignoramos as necessidades de aprendizagem que lhe são inerentes. 

Além disso esquecemos que para a maior parte dos alunos futuros professores o 

conhecimento do raciocínio proporcional reduz-se à utilização cega da chamada “regra de 

três simples”. O caminho do raciocínio proporcional, como um instrumento mais potente 

e eficaz, faz-se percorrendo várias veredas. 



 

Segundo Weinberg, (2002, p.144), “Devemos não só ensinar as várias estratégias 

de raciocínio proporcional como reforçar o significado subjacente a um raciocínio 

proporcional para cada situação. Se ajudarmos os alunos a aprender as diversas 

abordagens para resolver problemas de raciocínio proporcional, atingiremos três 

coisas: (1) focamos a atenção na ligação da matemática com o mundo real; (2) focamos 

a atenção na ligação de diferentes conceitos e destrezas matemáticas; (3) reforçamos a 

resolução de problemas, a comunicação e o raciocínio identificando as forças e as 

fraquezas de diferentes estratégias”.  

Estas preocupações e toda a riqueza deste tipo de raciocínio desenham um 

percurso longo para o trabalho sobre o raciocínio proporcional. Caminho este que deve 

começar nos primeiros anos. Ora este trabalho só poderá ser bem sucedido se os 

professores conhecerem muito profundamente a multiplicidade de estratégias e de 

aspectos do raciocínio proporcional, bem como o que o distingue de outros tipos de 

raciocínio.  

Segundo Cai e Sun (2002, p. 195) “o raciocínio proporcional é uma das formas 

mais importantes de raciocínio matemático. O desenvolvimento do raciocínio 

proporcional dos alunos pode ser encarado como a porta para o sucesso no estudo da 

álgebra. (…) As relações proporcionais oferecem poderosos instrumentos para que os 

alunos desenvolvam o pensamento algébrico e o sentido funcional (function sense). 

Psicologicamente, o raciocínio proporcional é uma forma de pensar que envolve dar 

sentido a relações quantitativas e a comparações de razões. O raciocínio proporcional 

pode ser usado para resolver uma grande variedade de problemas da vida real”. Estes 

investigadores apresentam-nos a realidade escolar chinesa, em que “os tópicos 

relacionados com razões e proporções são formalmente introduzidos na escola 

elementar”. Neste artigo descrevem uma forma de abordagem, muito completa e ilustrada 

com exemplos, do modo como esta aprendizagem é realizada com as crianças. Concluem 

que “razão e proporção estão entre os tópicos mais importantes da matemática escolar, 

mas que ainda temos que investigar muito sobre as melhores maneiras de ajudar os 

alunos a compreender estes conceitos e a desenvolver as suas capacidades de raciocínio 

proporcional” (p. 204). 



 

Sublinho aqui a referência de Gómez (2002, p. 222) a Lamon (1999) que “define 

raciocínio proporcional como “a habilidade para reconhecer, explicar, pensar àcerca 

de, fazer conjecturas sobre, fazer gráficos, transformar, comparar, fazer julgamento 

sobre, representar, ou simbolizar” proporções directas e inversas”, (p. 8). 

Pelas fortes ligações deste tipo de raciocínio às explorações por tabela, por 

gráficos e por expressões analíticas parece-me que o seu estudo para futuros professores 

pode permitir estudar tópicos elementares sobre álgebra e funções, a que poderemos 

chamar, respectivamente, desenvolvimento dos raciocínios algébrico e funcional. 

É comum encontrar a regra de três simples como o instrumento dominante para 

resolver todos os problemas de matemática. Isto é, dados dois valores que estabelecem 

uma relação entre duas variáveis, um outro valor de uma das variáveis poderá ser obtido a 

partir de um valor da outra e da famosa regra. E isto sem qualquer reflexão sobre o tipo 

de relação em jogo. Como já foi referido é necessário um trabalho sobre o raciocínio 

proporcional para ajudar a construir uma ideia correcta e completa deste tipo de 

raciocínio. Mas este trabalho ficará incompleto se não forem estudados outros tipos de 

raciocínio fundamentais em matemática, como, por exemplo, o raciocínio probabilístico. 

A natureza completamente diferente deste tipo de raciocínio, o seu papel no estudo da 

previsibilidade, a sua importância no tratamento de dados, a sua ligação aos jogos, 

conferem-lhe naturalmente um lugar de destaque entre os conhecimentos matemáticos a 

trabalhar com os futuros professores. 

Vamos fazer um jogo. Jogamos um bocado e depois paramos para pensar 
um pouco sobre o jogo. Depois voltamos a jogar, está bem? Este jogo é 
para dois jogadores. Como somos muitos fazemos duas equipas: A e B. 
Lançam-se dois dados. Não é importante quem lança os dados, mas como 
todos gostamos, vamos lançar os dados uma vez cada um. Se a diferença 
entre os dados for 0, 1 ou 2, ganha um ponto a equipa A. Se a diferença for 
3, 4 ou 5, ganha a equipa B. 
Este jogo é o ponto de partida de um episódio notável passado recentemente com 

alunos do 2º ano de escolaridade, só possível em meu entender porque o professor 

estudou probabilidades e sente alguma segurança relativamente a este modelo de 

raciocínio. É disso evidência todo o trabalho desenvolvido sobre este jogo e que se 

anuncia com a frase inicial do professor “jogamos um bocado e depois paramos para 



 

pensar sobre o jogo”. O diálogo deste professor com os seus alunos é de uma grande 

riqueza matemática e didáctica. Como é muito longo registam-se apenas algumas frases: 

— É um jogo batoteiro.(aluno) 

(...) 

— E vocês acham que podemos tornar este jogo mais justo, mais equilibrado? 

(professor) 

— Eu estava a pensar... podíamos fazer o A ganhar, quando saísse a diferença 1 e o 

B ganhava com a diferença 2. (aluno) 

— E as outras diferenças? — ... — tens a certeza que isso tornava o jogo mais 

justo? Como podemos ter a certeza? (professor) 

— Há umas diferenças que saem mais que as outras... (aluno) 

— Isso já vimos, mas será que podemos saber qual é a que sai mais? — o professor 

começou a temer o desinvestimento perante a tarefa que, a ele mesmo, lhe parecia 

gigantesca e resolveu ajudar. Digam-me quais são as diferenças que podem sair. — 

e foi registando numa coluna 0, 1, ... 5. Quais são as hipóteses de sair 0? (professor) 

— 3/3; 6/6; (aluno) 

— Primeiro 1/1, depois 2/2 — sugeriu uma aluna que até então tinha estado sempre 

calada. 

A ideia desta aluna foi poderosa na fase seguinte porque foi ela mesma que achou 

que devia dizer as hipóteses inversas; por exemplo,: diferença 1 – 1/2; 2/3; ...5/6; 6/5; 

5/4;... Fez-se o levantamento das hipóteses. 

O desfecho desta episódio é que os alunos e professor construíram um jogo com 

novas regras, agora sim um jogo justo. Por fim foi pedido aos alunos um levantamento do 

que foi aprendido ou trabalhado: 

— Aprendemos um jogo de dados. 

— Aprendemos a não ser injustos. 

— Aprendemos a fazer jogos justos. 

— Aprendemos a fazer cálculos. 

— Aprendemos a diferença entre dois números. 

— Aprendemos a ver as hipóteses... 

—... com ordem. 



 

Este episódio pretende ilustrar o valor e as potencialidades do ensino do raciocínio 

probabilístico nos primeiros anos. Ilustra também de forma inequívoca que saberemos 

tanto mais que matemática é necessária para os futuros professores quanto mais 

conhecermos realidades de sala de aula em que se realiza um ensino da matemática de 

acordo com as orientações curriculares mais recentes. Ele é mais um contributo para 

reforçar a ideia que tem orientado este trabalho e que Ball, citada por Brown e Borko 

(1992, p. 215), vem expressando há já tanto tempo de forma tão clara, “o conhecimento 

do assunto de ensino deve ser o foco dos programas de formação de professores e é 

necessário muito mais conhecimento sobre como é que os professores podem ser 

ajudados a aumentar e a desenvolver a sua compreensão da matemática no sentido de 

ensinarem realmente matemática”. 

 

Técnicas de Contagem, Grafos e Outros Modelos da Matemática Discreta  

Muitas vezes se diz que a operação básica de todas as operações matemáticas é 

contar. A partir da contagem vários ramos fundamentais da matemática se 

desenvolveram. Uma das evoluções da contagem conduziu ao vasto e importante campo 

da análise combinatória, cujas ligações ao desenvolvimento tecnológico e das aplicações 

lhe abrem perspectivas cada vez mais importantes. Considero fundamental que os 

modelos de contagem elementar sejam explorados com crianças. Os contextos dos 

problemas e das actividades de investigação são ricos e diversificados e as conexões são 

acessíveis e naturais. Ao valorizar este tema e as possibilidades de o ensinar às crianças 

estamos a seguir a perspectiva de Glayman e Varga (1974, p. 11) quando afirmam: “O 

facto de ser possível ensinar combinatória às crianças não é razão suficiente para 

empreender uma tal tarefa. A verdadeira razão reside no facto desta aprendizagem 

conduzir a criança ao coração da própria matemática”. Também se valoriza neste tema 

a importância da actividade matemática de contagem no desenvolvimento do sentido do 

número, o que não tem sido feito com a necessária frequência. As conexões entre as 

operações básicas, especificamente a multiplicação e as contagens também poderão 

contribuir para uma experiência de ensino e de aprendizagem mais significativa e mais 

eficaz. Por estas razões, as técnicas de contagem estão já no currículo. Para os 

professores é necessário que sejam objecto de uma aprendizagem formal que ajude a 



 

corporizar o tema de que fazem parte. As técnicas de contagem são consideradas hoje 

como um tópico da matemática discreta. 

Praticamente toda a gente já entrou no Metropolitano de Lisboa, mas poucas 

pessoas saberão que o esquema que consultam para conhecer as ligações entre as várias 

linhas e estações é um modelo matemático muito útil e rico, um grafo. O facto de ser um 

modelo que dá destaque aos pontos e às suas ligações, sem se preocupar com as posições 

relativas e as distâncias, orienta o estudo para perspectivas de representação não 

geométrica. É um modelo de raciocínio útil e acessível com conhecimentos elementares 

de matemática, com resultados interessantes e intuitivos. Por ser ainda relativamente 

desconhecido a sua aprendizagem formal precisa de espaço na formação de futuros 

professores do 1º ciclo e de educadores. É um assunto que oferece muitas possibilidades à 

realização de problemas e projectos sobre percursos e redes acessíveis aos níveis K-4. 

Técnicas ou processos de contagem, grafos e outros modelos da matemática 

discreta, a matemática do nosso tempo (Dossey, 1991) pelo lugar que devem ter no 

currículo escolar elementar precisam naturalmente de ter também um lugar na formação 

de professores. 

 

Pensar Matematicamente 

Nos tópicos discutidos até aqui esteve sempre presente a preocupação de entender 

a sua aprendizagem de forma compreensiva, isto é, pensando matematicamente. Mas o 

próprio raciocínio matemático deve ser objecto de estudo pelos professores. Por isso, 

importa distinguir dois aspectos do pensar matematicamente, que naturalmente ligados, 

merecem reflexão separada. O desenvolvimento das capacidades de pensar 

matematicamente dos futuros professores e as competências para as usar no ensino. 

Segundo Ball (1993, p. 376) “Os futuros professores devem aprender a 

linguagem e as ideias matemáticas actualmente aceites. Eles devem desenvolver o 

sentido das questões e da actividade matemática. Devem também aprender a pensar 

matematicamente, incluindo a compreensão do papel das regras (stipulation) e 

definições, das representações, e a diferença entre ilustração, ou exemplificação, e 

demonstração”. Sublinha-se também a sua citação de Schoenfeld (1989, p.9) “Aprender a 

pensar matematicamente significa (a) desenvolver um ponto de vista matemático — 



 

valorizando os processos de matematização e de abstracção e tendo uma predilecção por 

aplicá-los, e (b) desenvolver competências na utilização destes instrumentos com 

objectivos de compreender e dar sentido às estruturas matemáticas”. 

Mas é Ball que nos ilustra a outra preocupação do pensar matematicamente. “Os 

professores precisam de ver que eles, como professores, estão envolvidos no 

desenvolvimento das capacidades das crianças para construírem demonstrações, para 

compreender e seguir demonstrações matemáticas, para compreender a necessidade de 

justificações e para serem capazes de distinguir entre justificações válidas e justificações 

inválidas” (Hyman Bass e Deborah Ball, W, p.4). Entende-se aqui demonstração, não no 

sentido formal, mas no sentido construtivo, de compreensão e explicação, acessível ao 

nível de desenvolvimento matemático dos alunos nos primeiros anos.  

É a vivência de um clima de cultura matemática que poderá ajudar a desenvolver as 

capacidades de pensar matemático. Por exemplo, numa procura de divisores para alguns 

números pode surgir a ideia de que quanto maior é o número mais divisores tem. 

Facilmente se verifica que esta ideia, intuitivamente forte é falsa. Esta verificação pode 

ser feita pela experiência com números com poucos divisores, como os números primos, 

e pela investigação organizada dos divisores dos números até vinte, por exemplo. É da 

pesquisa que sugerirão muitas afirmações sobre os números que provocarão necessidade 

de explicação ou de compreensão.  

Há números com igual número de divisores. 

Quase todos os números têm um número par de divisores. 

Há números com um número ímpar de divisores, os quadrados perfeitos. 

… 

Este tipo de trabalho é um bom exemplo da implementação de um clima de cultura 

matemática nos primeiros anos. Clima de cultura matemática em que seja possível o 

raciocínio matemático em que haja apelo ao raciocínio matemático.  

Será impossível pedir a alguém que implemente um clima de cultura matemática se 

essa pessoa nunca tiver vivenciado esse tipo de clima. Cuoco (2001, p.171) avança 

algumas sugestões:  

“Eu quero que os professores vejam como os resultados matemáticos são 
obtidos, mais do que como são apresentados. Nós todos sabemos que estas 
coisas são diferentes. Quando fechamos a porta da sala de aula e 



 

começamos a trabalhar com problemas, o que acontece não tem nada a ver 
com o que fica no papel um ano depois. O que fazemos atrás da porta 
fechada está cheio de falsas partidas, cálculos extensos, experiências, 
tentativas, casos particulares, (…). 
Temos de mostrar-lhes o que é realmente a matemática; temos de focar e 
organizar as nossas aulas em torno do estilo de trabalho usado pelos 
matemáticos, mais do que sobre os resultados desse trabalho. Os alunos 
precisam de ver e experimentar todas as besteiras que acontecem antes de 
começar o polimento da demonstração.” 
 

A resolução de problemas, as actividades de investigação, os projectos são o 

terreno fértil para ajudar a criar este ambiente de trabalho. Para Cuoco (p. 172), “os 

professores que tiverem vivenciado uma aprendizagem rica em investigações não 

pensarão tanto na matemática como um corpo de conhecimentos organizados, e estarão 

mais próximos de se envolver na matemática quando começarem a ensinar. Eles estarão 

habituados a olhar para as conexões que não estão à vista e estarão mais aptos a 

organizar as suas salas de aulas em torno de investigações, mais do que à volta de 

exercícios de nível baixo”. 

Para além do clima favorável que poderá estar presente no estudo de qualquer tema 

ou tópico de matemática, é importante dedicar um momento especial ao estudo de 

aspectos característicos do pensar matematicamente. Haylock (2001, p. 279) propõe uma 

lista aceitável de itens que ajudam a pôr em prática estas orientações. Constituem esta 

lista os seguintes itens: a natureza das conjecturas matemáticas; a linguagem das 

generalizações; o papel dos contra-exemplos e dos casos especiais; hipóteses e raciocínio 

indutivo; explicação e demonstração; demonstração por raciocínio dedutivo; 

demonstração por raciocínio exaustivo; axiomas e teoremas. 

 

Perspectiva Ampla, Conexa, Articulada da Matemática 

Um desmembramento da matemática em temas tem o perigo de poder contribuir 

para uma apropriação do conhecimento matemático como espartilhado e desligado, como 

uma colecção de muitas coisas para ensinar separadas. Reafirmando as preocupações de 

Cuoco (2001, p.169) há duas perspectivas de ligação que devem estruturar a formação 

matemática dos futuros professores e educadores: a ligação entre a matemática que 

estudaram e a matemática que ensinam, a ligação entre os tópicos individualizados como 



 

partes de um todo. É necessário também evidenciar a perspectiva de ligação da 

matemática com outros assuntos externos e com a sua utilidade. 

A discussão realizada sobre os tópicos matemáticos apresentados aponta para um 

estabelecimento forte da primeira ligação. Em meu entender o segundo aspecto parece ser 

mais difícil devido às limitações de vária ordem existentes. Será importante que a par das 

preocupações de investir nas características do pensar matematicamente se invista na 

caracterização das ideias matemáticas fundamentais que estabelecem as ligações mais 

fortes entre vários tópicos ao nível elementar. A par do aprofundamento de tópicos 

específicos de um tema, deve ser explicitada e estudada a ligação com tópicos de outros 

temas. As especificidades próprias das conexões matemáticas devem ser objecto de 

estudo que contribua para um ensino da matemática também ele ligado. 

A teoria dos números e a proporcionalidade são assuntos muito integradores e 

onde a perspectiva de conexão deve ser estudada. A geometria oferece muitos exemplos 

de situações integradoras e ela própria pode ser estudada segundo múltiplas perspectivas. 

Há outros tópicos excelentes para evidenciar e trabalhar as conexões: multiplicação — 

área; perímetro —área — funções; números — medidas; dados — números — operações. 

Uma aprendizagem integrada de muitos tópicos vai naturalmente ajudar o futuro 

professor a compreender que a extensão dos conteúdos do 1º ciclo pode ser muito 

encurtada quando a aprendizagem é também feita com intensidade nas ligações. 

 

Leitura de Texto Matemático (e sobre a matemática) 

Que experiências anteriores têm os futuros professores e educadores de leitura de 

texto matemático? Tendo em conta o conhecimento da nossa realidade poucas ou 

nenhumas experiências. Para muitos o único texto matemático que alguma vez leram será 

o texto de exercícios e de problemas, nem sequer terão lido textos de manuais escolares. 

Esta é a ideia mais redutora que é possível ter, mas é uma ideia realista.  

Consideramos como texto matemático, textos em que são descritas ideias 

matemáticas e textos sobre a matemática.  

Para o primeiro caso há bons exemplos, embora quase todos em inglês, como é o 

caso do livro de Geometria de Michael Serra. Um bom exemplo em português é “O livro 

dos números” de John H. Conway e Richard K. Guy (1999), da Editora Gradiva. Outros 



 

exemplos que não podem ser esquecidos são textos dos matemáticos portugueses Bento 

de Jesus Caraça e Sebastião e Silva.  

Livros sobre a matemática existem muitos exemplos em português. Um livro que 

oferece trechos muito interessantes e vivos é “O homem que só gostava de números”, de 

Paul Hoffman, edição Gradiva, 2000. Entre muitas outras coisas, neste livro há passagens 

sobre a decomposição e a partição de números que ajudam a situar a importância de 

problemas matemáticos elementares como o da partição do 10 que já discutimos. Este 

exemplo ajuda a apontar que a leitura destes textos sobre a matemática pode ser realizada 

em complemento da resolução dos problemas e das investigações e projectos realizados 

pelos alunos futuros professores. Estas leituras, discutidas e integradas com a actividade 

matemática, contribuirão certamente para um conhecimento mais humanizado da 

matemática, abrindo as perspectivas estéticas e humanistas de que Al Cuoco fala e 

aproximando os matemáticos dos cidadãos comuns e vice-versa. 

Se tratar um texto sobre a matemática como um texto de discussão matemática na 

sala de aula é uma estratégia rica, também a resolução de um problema ou de uma 

actividade de investigação pode levar à construção de texto matemático. 

 

 

Matemática para Melhorar a Didáctica 

 

O conhecimento matemático dos professores pode contribuir para que ensinem 

melhor? A perspectiva de construção do conhecimento matemático que tem vindo a ser 

desenvolvida integra já esta preocupação. Porém, há aspectos fundamentais dos modos de 

implementar hoje a aprendizagem das crianças que exigem uma reflexão sobre os 

contributos que uma melhor formação matemática poderá proporcionar.  

 

Partir do Conhecimento dos Alunos 

A perspectiva construtiva da aprendizagem é trabalhada e desenvolvida a vários 

níveis na formação didáctica dos futuros professores. Em meu entender uma perspectiva 

construtiva da aprendizagem exige um conhecimento muito para além dos conhecimentos 

e conteúdos matemáticos. Um dos seus aspectos fundamentais é ter como ponto de 



 

partida os conhecimentos dos alunos. A este propósito Tucker (2001, p. 68) faz uma 

afirmação significativa.  

“Enquanto lamentamos os “skills” dos alunos, as pessoas têm, de uma 
maneira geral, um nível de conhecimentos que é elevado. Um dos desafios 
estimulantes para os professores é partir destes conhecimentos. Podemos 
lamentar o que as pessoas não sabem, ou podemos tirar vantagens do que 
elas sabem. O que vemos em todos os níveis é que as crianças e jovens 
sabem muito, e as oportunidades para partir deste conhecimento e reforçá-
lo parecem-me muito estimulantes.” 

 

Do facto de pretendermos partir do que os alunos sabem para aprenderem 

matemática decorre a necessidade do futuro professor se apropriar e dominar os 

conhecimentos matemáticos que permitam partir dos conhecimentos dos alunos. 

Esta é também a perspectiva de Schifter (2001, p. 71) quando afirma que tem de 

estar no programa de um curso de formação de professores aprender a tratar a matemática 

que está no que as crianças dizem e fazem. Sobre esta perspectiva da formação 

matemática, Schifter afirma que “os professores precisam de ficar curiosos de como 

funciona a matemática. (…) Eles precisam de aprender a formular as suas próprias 

questões matemáticas e aprender a procurar respostas para essas questões. Os 

professores devem tornar-se pensadores matemáticos e questionadores à sua maneira”. 

Este tipo de atitudes e capacidades são decisivas no aproveitamento e exploração dos 

erros dos alunos transformando-os em fontes de aprendizagem matemática (Schifter et 

all, 2001, p. 96). 

Cuoco (2001, p. 169) acrescenta uma ideia fundamental a esta discussão ao 

valorizar o interesse e o significado como motor da aprendizagem, mais do que os 

conhecimentos anteriores. Para este investigador “os alunos não precisam de ter todos os 

pré-requesitos para resolver um problema. A necessidade e o interesse em resolver os 

problemas são o motor da construção e apropriação de conhecimentos.” 

A valorização e aproveitamento dos conhecimentos dos alunos levam-nos 

naturalmente a pensar também nos riscos de não o fazer. Sublinho as preocupações de 

Smith III (2002, p. 17), e de Empson (2002, p. 39) que afirmam, respectivamente: 

“O custo de ignorar o que os alunos trazem para sala de aula é que 
aprendam os procedimentos que a escola ensina para resolver problemas 
da escola sem nunca integrar o seu conhecimento construído com as novas 



 

e poderosas formas de pensar que temos de ensinar-lhes. Assim, serão 
pobremente preparados para pensar matematicamente num mundo 
quantificado e de complexificação crescente que os espera.”  
“Quanto mais os alunos forem encorajados a contribuir para a discussão 
com produtos intactos do seu raciocínio, mais seguros estarão da sua 
compreensão matemática — seja qual for o nível de raciocínio. 
Instrumentos de representação e linguagem são suportes que as crianças 
produzem ou que o professor proporciona, à medida que são necessários 
para enriquecer, clarificar e comunicar estratégias de pensamento.”  

 

Em minha opinião, a valorização dos conhecimentos, matemáticos ou não, das 

crianças exige que o futuro professor viva também experiências de aprendizagem 

matemática muito favoráveis que lhe dêem confiança para o fazer. 

Estas preocupações, vão no sentido de “ajudar os futuros professores a 

familiarizarem-se com os métodos de raciocínio e as estruturas matemáticas que os 

ajudam a aprofundar a sua própria compreensão e as suas capacidades matemáticas, 

bem como o lugar que a matemática deve ter no currículo escolar” (Comiti e Ball, 1996, 

p. 1146). 

 

A Diversidade na Sala de Aula 

A problemática da diversidade na sala de aula e as preocupações pedagógicas com 

esta realidade dão mais alguns contributos para esta reflexão sobre a formação 

matemática. Isto é bué da canja!, é o comentário de uma criança do 1º ano de 

escolaridade, a meio do ano lectivo, perante uma tarefa matemática. De facto a tarefa era 

extremamente elementar para qualquer criança em desenvolvimento normal neste nível 

de escolaridade, mas uma aproximação àquela criança revelou que ela estava muito à 

frente dos seus colegas nos seus conhecimentos matemáticos e estava em condições de 

resolver problemas a um nível bastante mais avançado do que a maioria. Porém não era a 

única, naquela turma havia um grupo de cerca de um terço dos alunos em condições de 

resolver e trabalhar sobre questões bastantes mais avançadas. A questão que surge 

naturalmente é a seguinte. Como trabalhar o mesmo assunto a diferentes níveis, 

permitindo o desenvolvimento e avanço de todos os alunos? 



 

Na minha experiência, para encontrar resposta para esta questão, tem sido a 

matemática que tem permitindo construir propostas de trabalho bem sucedidas para as 

crianças. 

Cuoco (2001, p.169) propõe uma ideia interessante para esta discussão, o 

síndroma da planície matemática. Todos os assuntos matemáticos são tratados ao mesmo 

nível por todos e da mesma maneira. Mas se quisermos construir uma paisagem com 

montes e vales, precisamos de ter um conhecimento matemático também a partir das 

nuvens.   

A matemática oferece muitos problemas que podem ser trabalhados a vários níveis 

de dificuldade diferente e complexidade crescente. Ela própria oferece instrumentos e 

contextos de trabalho que permitem ter todos os alunos a trabalhar o mesmo problema, ou 

problemas análogos, envolvendo de forma simples todos os alunos, por mais dificuldades 

que tenham. Problemas, investigações e projectos são as experiências de aprendizagem 

mais profícuas para construir paisagens diversificadas. 

Tenho cubos de 2 cores diferentes. 

Quantas torres diferentes com 2 cubos são possível fazer? 

Generalize este problema para n cores de cubos mantendo as torres com 2 cubos. 

Tenho cubos de 2 cores diferentes. 

Quantas torres diferentes com 3 cubos são possível fazer? 

Generalize este problema para torres com n cubos mantendo sempre apenas a 

utilização de 2 cores? 

As ideias mais simples para diversificar problemas prendem-se com os seguintes 

aspectos: mudar os números ou outros dados do problema, acrescentar ou retirar 

condições ao problema, complicar ou simplificar o problema, generalizar o problema, 

situar o problema num contexto mais favorável, situar o mesmo problema matemático em 

diferentes contextos. 

A resolução de problemas é um campo inesgotável para fazer esta aprendizagem. 

Penso que a resolução de problemas deve ser organizada tendo em conta os conceitos que 

podem ser explorados e desenvolvidos no contexto matemático desse problema. A 

actividade de resolução de problemas não pode ser uma actividade isolada ou pontual. 

Ela deve ser a semente e o motor da aprendizagem matemática. 



 

Para construir uma estrada de 5000 metros são construídos em cada dia 300 metros. 

Quantos dias demora a estrada a ser construída? 

Professora, não sei resolver, mas a Catarina resolveu muito depressa com uma regra de 

três simples. Este comentário passa-se numa aula de formação de futuros professores do 

1º ciclo. Ele permitiu discutir a possibilidade de partir de adições ou de subtracções para 

resolver um problema que tanto poderia ser considerado como um problema de divisão 

ou de proporcionalidade. Embora simples, este problema permite ilustrar como é possível 

partir dos conhecimentos dos alunos. Quem não sabe que se for somando 300 obtém o 

número de dias que demora construir a estrada? Ao admitirem várias resoluções 

possíveis, entre elas por subtracções sucessivas, problemas deste tipo podem permitir 

formalizar um algoritmo da divisão por subtracções sucessivas. Este é um exemplo, entre 

muitos outros possíveis, de como a resolução de problemas pode ser o motor de toda a 

aprendizagem dos conceitos matemáticos fundamentais no 1º ciclo. 

 

Matemática na Formação Didáctica 

Ao longo da minha experiência de formação de professores, tem vindo a ganhar 

consistência a ideia de que muitas das grandes dificuldades que os professores ou futuros 

professores revelam se situam ao nível da sua formação matemática. São vários os 

estudos que têm abordado a formação em didáctica da matemática a partir de um 

aprofundamento da formação matemática (Cooney, 1994; Murray et al., 1999).  

Murray, num trabalho de formação centrado na resolução de problemas conclui 

que “As próprias experiências dos professores ao resolverem problemas podem 

encorajá-los a reflectir o que é a matemática, como ocorre a aprendizagem da 

matemática, bem com os factores que encorajam ou dificultam essa aprendizagem. Estas 

reflexões podem ajudar o professor a perceber as necessidades dos alunos.” (1999, p. 

40) 

Professores matematicamente muito fracos podem assim desenvolver competências 

didácticas e aprenderem matemática em simultâneo. Um episódio significativo e que 

ilustra esta perspectiva passou-se recentemente numa aula de Metodologia do Ensino da 

Matemática de futuros professores do 1º ciclo. Estes alunos revelam muitas dificuldades 

em matemática, muitos deles completaram apenas o 9º ano de Matemática e alguns com 



 

insucesso nesta disciplina. A primeira situação em que foi evidente um entusiasmo geral 

de toda a turma registou-se com o seguinte problema. 

Movendo apenas uma peça na figura da esquerda muda-se a sua orientação. 

Acrescentando mais uma fila de peças, já é necessário mover 2 peças para mudar a 

orientação. 

 
Se acrescentarmos mais uma fila de peças, qual é o número mínimo de peças que é 

necessário mover para mudar a orientação da figura? E com mais uma fila de peças? Será 

possível prever o que vai acontecer acrescentado mais um na fila? 

 
 
Qual é o número de peças necessário para construir cada figura? Haverá uma 

relação entre o número de filas (ou linhas) e o número mínimo de peças que é necessário 

mover para mudar a orientação da figura? 

Os alunos resolveram o problema com o apoio de botões e partiram rapidamente 

para a investigação da relação entre o número de filas da figura e o número mínimo de 

peças que é necessário mover. A partir deste problema estudaram novamente os números 

triangulares, a generalização, a formulação e demonstração de conjecturas. 

O conteúdo de trabalho e de discussão foi matemático. A vivência que 

experimentaram foi matemática e didáctica. Quando confrontados com a questão do 

gosto e entusiasmo revelados, os mais fracos responderam: para resolver este problema 

não era preciso saber nada de matemática. Todos os alunos trabalharam com bastante 

interesse tendo sido atingidos níveis diferentes de exploração. A representação algébrica 

deste modelo e o seu estudo foram trabalhados a partir da exploração sistemática e 

organizada de uma exploração numérica. Estes mesmos alunos, ao realizarem um 

trabalho em que tinham de apresentar a resolução dos problemas e actividades propostos 

e resolvidos nas aulas e, para cada um deles, registar notas didácticas e notas 

matemáticas, revelaram grandes dificuldades nestas últimas. Na maior parte dos casos 



 

não sabiam sequer o que escrever. Sabiam resolver os problemas, sabiam registar sempre 

algumas notas didácticas, mas eram praticamente incapazes de reconhecer a matemática 

presente nas actividades em discussão. 

 

Conhecimento Matemático e Avaliação 

Ball (1997, p. 770) afirma que “os professores precisam de sentir que sabem 

alguma coisa àcerca do que as crianças sabem”. Se atendermos à quantidade e 

multiplicidade de situações em que os professores se confrontam com o saber dos alunos 

podemos imaginar como esta componente da formação matemática deve merecer grande 

atenção e discussão. Os tipos de tarefas que hoje se defende que devem ser propostas aos 

alunos são cada vez mais diversos e abertos. Atendendo ainda a que “o contexto da 

tarefa, necessariamente construído pelos alunos individualmente, fazem-no mais 

complexo para avaliar o que cada aluno sabe” (Ball, 1997, p. 771), pode perceber-se a 

dificuldade e complexidade da avaliação em matemática. 

De que conhecimentos matemáticos precisam os professores para compreender o 

trabalho dos alunos? (Mathematical Sciences Education Board, 2001, p.5). Para 

introduzir a discussão levantada por esta questão, apresento um episódio vivido este ano 

lectivo com uma professora em formação complementar. 

— Pedi aos meus alunos do 3º ano que acrescentassem mais algumas figuras à 

sequência, que dissessem quantos quadrados tem cada figura e que dissessem como 

poderiam continuar a sequência. 

 

 

 

Fiquei bastante satisfeita com as respostas de quase todos os alunos. Souberam 

acrescentar algumas figuras e formular uma regra, é sempre o número de quadrados do 

lado vezes esse número. Mas um aluno preocupou-me. Disse, a cada quadrado 

acrescenta-se um número ímpar de quadrados, +3, +5, +7, +9, … Não percebo. 

— Mas esse aluno é óptimo. Ele está a ver e a explicitar uma relação importante entre 

os quadrados perfeitos e que não é imediata. 



 

— Pois isso é que me espantou. Achei que ele tinha ficado aquém dos outros e ele é o 

melhor aluno, aquele que pensa sempre melhor que os outros. Mas neste caso não fui 

capaz de perceber o raciocínio dele. 

Um melhor conhecimento matemático desta professora em teoria dos números 

poderia tê-la ajudado a avaliar melhor esta situação e a propor outras tarefas de 

continuidade desta. Como é reconhecido, as resoluções e ideias de alunos têm um papel 

fundamental na aprendizagem dos outros alunos. A professora, ao desvalorizar este 

raciocínio do aluno absteve-se de aproveitar a sua exploração para os outros alunos. 

Foram perdidas duas oportunidades: a possibilidade de fazer avançar mais um aluno com 

mais capacidades e a possibilidade de aproveitar os avanços deste aluno para ajudar a 

avançar os colegas. “Um professor que sabe pouco do conteúdo, ou que só o sabe de uma 

forma tacanha e rígida, pode perder muitas ideias brilhantes dos alunos” (Ball, 1997, p. 

775). 

Num trabalho recente de Candia Morgan e Anne Watson (2002), estas duas 

investigadoras inglesas identificaram aspectos muito interessantes na avaliação de tarefas 

matemáticas realizadas por alunos no sétimo ano de escolaridade. Embora este estudo se 

refira a este nível de escolaridade, as evidências são significativas e adaptáveis ao 

primeiro ciclo. Nos dois estudos que realizaram houve avaliação de realizações em sala 

de aula, expressas oralmente e por escrito, e de textos produzidos pelos alunos. Em todos 

os casos houve mais do que um professor avaliador, em alguns casos o próprio 

investigador. 

Entre os vários aspectos evidenciados pelos estudos, destaco naturalmente os que 

estão ligados à formação matemática dos professores. Morgan e Watson (p. 84) 

consideram que o conhecimento da matemática que o professor tem (teachers’ knowledge 

of mathematics) e as suas crenças sobre a natureza da matemática (teachers’ beliefs about 

the nature of mathematics) são variáveis integrantes do contexto em que a avaliação se 

processa. Registo um breve excerto ilustrativo. 

“Neste caso as interpretações diferentes dos três professores sobre o nível 
de compreensão do mesmo aluno e as suas hipóteses sobre os métodos que 
ele possa ter utilizado parecem estar relacionadas com os recursos 
matemáticos destes professores. É Charles, ao expressar um claro 
entendimento da matemática na situação, que faz uma avaliação mais 
positiva da compreensão do aluno Steven, enquanto Grant e Harry, ao 



 

revelarem dúvidas sobre a validade geral do método utilizado, constróem 
imagens do trabalho do aluno como sendo baseado em tentativas não 
estruturadas e experimentais.   
Estas diferenças maiores nas interpretações dos professores e na avaliação 
dos textos matemáticos produzidos pelos alunos ocorrem principalmente 
quando o texto diverge de alguma forma da norma — seja na seu conteúdo 
matemático seja na forma como é apresentado.” (p. 98) 

 

E acrescentam ainda como preocupação que “os alunos que são criativos e 

produzem trabalho diferente do habitual — qualidades que são oficialmente 

reconhecidas como objectivos e valores das reformas curriculares — estão assim em 

risco porque o valor que lhes é atribuído depende dos recursos idiossincráticos do 

professor que avalia” (p. 99). 

Num outro episódio relatado sobre a avaliação do raciocínio matemático é 

evidenciado um desfasamento entre a avaliação do raciocínio matemático da aluna 

Sandra, como de nível baixo e dependente da ajuda do professor, e as interpretações do 

investigador, que mostraram algumas características com muitas potencialidades do 

raciocínio matemático desta aluna e que sugeriam que o professor poderia tê-la ajudado a 

desenvolver nessas áreas se o tivesse notado (pp. 91-92). 

Reforço as sugestões destas investigadoras para que se faça mais investigação em 

avaliação na educação matemática com enfoque no professor avaliador como um 

construtor activo de conhecimento sobre o conhecimento ou falta de conhecimento dos 

alunos, a essência da natureza interpretativa do acto de avaliação. Desta natureza 

interpretativa faz parte integrante o conhecimento matemático do professor. 

Deborah Schifter (2001, p. 69) regista preocupações com a formação matemática 

para a avaliação. Entre outros itens da sua lista de preocupações, afirma que: 

“Muitos professores não desenvolveram a capacidade de ouvir as 
justificações e métodos matemáticos que os alunos usam para resolver 
problemas e para determinar se eles são matematicamente válidos. Isto é, 
alguns professores não têm maneira de avaliar a validade matemática se 
um aluno apresenta um método ou um argumento diferente daquele que o 
professor aprendeu quando esteve na escola. Por isso isto é mais um item a 
acrescentar à nossa lista.” 

 

Para esta investigadora estas incapacidades devem merecer a nossa atenção na 

medida em que o professor precisa de ser capaz de examinar a lógica da criança para 



 

determinar que aspecto do seu raciocínio é válido, esteja certa ou não a resposta. Será um 

erro de descuido aritmético? Ou é algo mais substancial que a criança precisa de trabalhar 

mais? E se sim, que ideia é essa?  

Outra ideia que esta investigadora avança e que ajuda a reforçar a necessidade de 

equacionar a formação matemática para esta perspectiva da avaliação é a de que 

professor precisa de estar atento quando os alunos apresentam ideias que tocam domínios 

matemáticos ou hábitos de pensamento importantes. Os professores precisam de aprender 

a olhar para a sala de aula e de discernir a matemática que há nela, precisam de 

reconhecer o que é matemática no que uma criança diz. 

Também na perspectiva da avaliação, as necessidades fundamentais que Schifter 

equaciona sobre o que significa fazer matemática, reconhecer a matemática, ser um 

pensador de matemática, e que foram levantadas atrás, devem estar no centro das 

atenções. A estas questões fundamentais Shifter (2001, p. 70) avança um aspecto notável 

“Eles precisam de aprender que a matemática são ideias. Eles precisam de 
ver que eles próprios tem ideias matemáticas. Os professores precisam de 
ter a experiência de ter ideias matemáticas e de lhes dar sentido. (…) Os 
próprios professores precisam de ter a experiência de trabalhar a partir da 
sua frustração até à fase em que as coisas se ligam, senão nunca serão 
capazes de tolerar a frustração dos seus alunos.” 

 

Uma formação matemática mais sólida e consistente poderá ajudar a minorar estas 

dificuldades. Além de que me parece que a formação matemática que atende a múltiplos 

processos de resolução oferece instrumentos didácticos, enquanto a formação didáctica 

nunca fornecerá instrumentos matemáticos. De que servirá estar sensibilizado para 

atender e valorizar diversas formas de resolução se não tivermos instrumentos 

matemáticos para avaliar as qualidades dos raciocínios matemáticos apresentados pelos 

alunos? 

À semelhança do processo de construção do conhecimento, a formação de um 

professor avaliador também tem que ser um processo vivido com experiências 

matemáticas diversificadas e significativas. 

 

Matemática e Tecnologia 



 

Segundo Ponte (2002, p.20), a formação de professores relativamente às TIC 

deve contemplar aspectos respeitantes às atitudes, valores e competências. No que 

respeita a atitudes Ponte regista aspectos como receptividade, interesse, bem como 

disposição para a aceitar os novos papéis que emergem para o professor e para o 

educador. Sobre valores aponta a importância de uma formação que proporcione uma 

análise das implicações sociais, culturais, éticas e legais das TIC, desenvolvendo 

práticas coerentes com as perspectivas defendidas e promovendo uma atitude 

responsável e crítica nos formandos. 

É facilmente reconhecido que a matemática é uma das áreas do conhecimento em 

que o papel das tecnologias de informação, tanto no que respeita ao desenvolvimento da 

própria ciência como ao desenvolvimento de software educativo, tem sido muito grande 

nos últimos anos. Por isso qualquer ambiente de aprendizagem matemática nos dias hoje 

deve poder dispor e desenvolver a utilização de calculadoras, folha de cálculo, programas 

de geometria dinâmica, software específico para a matemática (Poly, Kaleidomania,…). 

Além disso deve promover a utilização de recursos educativos disponíveis em sites ou em 

cd-roms como problemas, actividades de investigação, jogos. 

A aliança entre o desenvolvimento de atitudes e capacidades e a apropriação de 

conhecimentos é a melhor estratégia para a construção de um conhecimento matemática 

sólido e consistente e a facilidade na utilização crítica de tecnologias. Condições 

fundamentais para que o futuro professor recorra mais tarde a estas tecnologias para os 

seus alunos também aprendam matemática. 

 

Reconhecer e Saber Usar a Matemática 

Como podem os professores desenvolver o conhecimento matemático de que 

precisam para ensinar bem? Esta questão tem naturalmente uma resposta com várias 

facetas. Uma das facetas importantes é que o desenvolvimento do conhecimento 

matemático faz-se usando o conhecimento matemático e transformando outros tipos de 

conhecimentos em conhecimento matemático. A realização de projectos com matemática 

é um campo privilegiado para este desenvolvimento. Por um lado, estas experiências de 

construção matemática, vivendo momentos de frustração, erro, avaliação, avanço e recuo, 

procura de apoio, são, simultaneamente uma formação matemática e uma formação 



 

didáctica. Por outro, é na acção de um projecto que se pode aprender como transformar 

uma situação numa fonte de boas questões matemáticas ou como criar novas questões a 

partir das respostas encontradas. Além disso vai-se ganhando uma perspectiva de que há 

muito mais matemática à nossa volta do que imaginamos e, embora muita dessa 

matemática seja altamente sofisticada, há também muita matemática elementar que nos 

pode ajudar a vislumbrar o papel da matemática no desenvolvimento tecnológico, social e 

cultural: 

“O objectivo dos professores de matemática deve ser o de ajudar as 
pessoas a compreender a matemática e encorajá-las a acreditar que é 
natural e desejável continuar a usar e a aprender matemática. Além disso, é 
essencial que ensinemos matemática de tal forma que os alunos vejam a 
matemática como uma parte sensível, natural e agradável do seu ambiente. 
Acredito que temos muitas vezes falhado a ensinar a matemática 
apropriada e que a matemática que temos ensinado tem sido ensinada de 
tal forma que faz os alunos não gostarem de matemática nem de aprender 
matemática, ficando com a certeza de que, mesmo que eles pudessem usar a 
matemática efectivamente não gostariam de o fazer.” (Willoughby, 200, p. 
8) 

 

Só saindo da sala de aula, a matemática pode ajudar a desenvolver atitudes 

favoráveis ao desenvolvimento do poder matemático pessoal e à utilização da 

matemática. A este propósito há uma ideia muito significativa de Gutstein (2002) 

registada após a realização de um trabalho prolongado com alunos do nível 7, em que 

foram vividas experiências de aprendizagem diversas. Com estas actividades o professor 

pretendia que os seus alunos aprendessem matemática de forma significativa, encarando a 

matemática como um instrumento relevante, relacionado com a sua vida e com as suas 

experiências pessoais, e que dá sentido a fenómenos sociais. 

“Acredito que os meus alunos poderiam ter desenvolvido o seu poder 
matemático sem estes projectos, mas teriam aprendido a ler o mundo 
usando a matemática?” 
É necessário que a formação matemática dos futuros professores lhes dê 

instrumentos para ler e actuar no mundo. 

 

Matemática para o Desenvolvimento 

Seja o que for que cada um de nós entenda por ler o mundo, o certo é que cada um 

de nós, educadores matemáticos e professores de matemática, faz a sua leitura do mundo, 



 

com toda a carga da sua experiência pessoal. Para quem reconhece e defende a 

matemática como uma ciência fundamental no desenvolvimento social e, também, no 

desenvolvimento pessoal de cada cidadão é natural e desejável que projecte esse papel na 

formação pessoal de cada futuro professor. Assim, a formação matemática dos futuros 

professores tem que ser também entendida como uma componente importante da sua 

formação pessoal, proporcionando-lhes a apropriação de instrumentos e o 

desenvolvimento de atitudes e capacidades que ultrapassam em muito um entendimento 

estrito destas pessoas como professores. 

Os trabalhos das correntes de educação matemática ligadas à matemática e 

cidadania oferecem ideias significativas e com grandes potencialidades neste campo, 

(Quadrante, 2002). 

 

Matemática na Formação Cultural 

No ano lectivo passado, no acompanhamento da realização de trabalhos sobre 

algoritmos por alunos da Variante de Matemática/Ciências da Natureza, foram 

identificadas várias potencialidades do papel da matemática no desenvolvimento cultural 

dos futuros professores. 

Um dos aspectos que muito sensibilizou e estimulou um grupo de alunos foi a 

orientação da direita para a esquerda na realização dos algoritmos de utilização 

dominante em Portugal. O estudo que realizaram a partir daí, estudando outros algoritmos 

de culturas e de épocas diferentes, deu-lhes, além da compreensão dos diversos 

algoritmos, uma perspectiva histórica, cultural e social da matemática e, 

simultaneamente, uma nova sensibilidade didáctica. Um outro grupo foi muito sensível 

ao desenvolvimento histórico dos algoritmos ligado ao comércio na Idade Média. Uma 

ideia inerente às discussões que tivemos foi a descoberta de que havia uma matemática 

para além da matemática escolar, sobre a qual nunca tinham pensado.  

Recentemente também, ao trabalhar com professores do 1º ciclo, uma das 

estratégias de cálculo mental mais importante para multiplicar e dividir — o raciocínio 

por dobros e por metades — foram estudados também os algoritmos egípcios e russos 

que se baseiam nesta estratégia de cálculo e na decomposição de um número inteiro em 



 

potências de 2. Embora sendo um assunto totalmente desconhecido e sem utilização 

didáctica imediata, o interesse foi geral e muito significativo.  

Estes dois breves episódios, e muitos outros que tenho vivenciado na minha 

prática, levam-me a evidenciar o papel importante que as componentes da história da 

matemática e da etnomatemática deverão ter na formação matemática dos futuros 

professores do 1º ciclo. O carácter de universalidade do pensamento matemático é um 

aspecto que deverá merecer maior atenção na formação de professores. 

 

 

Algumas Conclusões 
 

Ao Nível da Formação Inicial 

As novas orientações curriculares para um ensino compreensivo da matemática, 

orientado para o desenvolvimento de competências, exigem uma muito mais sólida e 

consistente formação matemática para os futuros professores do 1º ciclo. Desta exigência 

decorrem: (a) uma formação matemática de 12 anos na candidatura a professor; (b) uma 

componente de formação matemática forte com as características que foram discutidas; 

(c) uma componente de formação didáctica articulada e ancorada na formação 

matemática; (c) a continuação da componente matemática nas práticas e intervenções 

educativas com o apoio de educadores matemáticos. 

 

Ao Nível do Prosseguimento de Estudos 

As ESEs e as Universidades deverão: (a) realizar cursos de aprofundamento 

matemático para os recém licenciados nos primeiros anos de profissão; (b) propor Cursos 

de Especialização com uma forte componente de formação matemática; (c) dar um maior 

destaque à componente de formação matemática nos cursos de Mestrado, para 

professores de todos os níveis de ensino. Toda esta formação matemática deverá ser 

realizada por educadores matemáticos, embora seja desejável maior colaboração entre 

educadores matemáticos e matemáticos e maior investimento da investigação na interface 

da matemática com a didáctica da matemática. 
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Tendo em vista analisar e discutir a problemática referente ao conhecimento 

matemático que o professor do 1º ciclo deve possuir para “ensinar bem”, surgiu-nos a 

necessidade de, em primeiro lugar, percorrer alguns aspectos que, de uma maneira ou de 

outra, com ele estão relacionados. Neste sentido, as noções de conhecimento profissional 

e conhecimento matemático do professor, em geral, bem como o que são actividades 

matemáticas válidas na sala de aula, foram por nós revistas e discutidas com vista a um 

enquadramento do tema, mais particular, que nos propúnhamos tratar. 

 

 

Enquadramento do Estudo 

 

A investigação sobre o conhecimento profissional do professor e quais os efeitos 

desse conhecimento no seu ensino e na aprendizagem dos alunos tem vindo a ser feita 

desde os anos 60 e mantém-se até hoje como um dos focos da investigação sobre o 

professor de Matemática (Ball, Lubienski e Mewborn, 2001).  Segundo estas autoras a 

importância de se continuarem a realizar investigações neste campo prende-se, entre 

outras razões, com o facto de não estar satisfatoriamente resolvido o problema do 

sucesso em Matemática e, principalmente, de se reconhecer que a literacia matemática 

nos adultos é manifestamente deficiente. Por outro lado, referem ainda que, apesar de 

haver um número bastante significativo de estudos focados no conhecimento e nas 

crenças dos professores, apenas um reduzido número destes se preocupam em investigar 

                                                
1 Este texto é parte integrante de um trabalho de avaliação, realizado pelas autoras, para a disciplina de Formação de 
Professores do mestrado em Didáctica da Matemática da Faculdade de Ciências de Lisboa, leccionada pelo Professor 
Doutor João Pedro da Ponte. 



como esse conhecimento afecta as suas práticas e menos ainda são os que estudam os 

seus efeitos na aprendizagem dos alunos. 

Parece-nos, assim, pertinente abordar o tema do conhecimento profissional do 

professor na perspectiva de qual é o conhecimento necessário para que o seu ensino seja 

traduzido em aprendizagens significativas dos alunos, pelo que teremos que apresentar 

de uma forma sucinta o que entendemos por aprendizagens significativas em 

Matemática. Não pretendemos que o conhecimento do professor seja o único ou mesmo 

o factor determinante na caracterização da sua acção na aula, mas é nosso objectivo 

debruçarmo-nos sobre a sua influência mais específica estando, no entanto, cientes que 

não conseguiremos sempre isolar esta componente de outras como as concepções que o 

professor tem da Matemática e do seu ensino, bem como numa perspectiva mais geral, 

da escola e do seu papel nela. 

No desenvolvimento do nosso trabalho podemos distinguir duas partes 

essenciais: uma que apresenta as principais perspectivas sobre o conhecimento do 

professor de Matemática, em geral, e outra que se centra, mais particularmente, sobre o 

professor do 1º ciclo.  

 

 

Actividade Matemática Válida na Sala de Aula 

 

As aprendizagens da Matemática que os alunos fazem durante o seu percurso 

escolar serão significativas se lhes permitirem desenvolver um conjunto de competências 

que, estando relacionadas com conteúdos, capacidades e atitudes, contribuam para que 

sejam cidadãos dotados de uma literacia matemática adequada à sua vida profissional, 

social e pessoal. O tipo de actividade que os alunos desenvolvem na sala de aula vai 

influenciar de forma determinante a sua aprendizagem e a sua visão da Matemática, 

podendo restringir-se à transmissão e treino de um grande número de conceitos e 

procedimentos já acabados sem que eles tenham qualquer intervenção na sua descoberta 

e construção, ou ser-lhes proporcionada a oportunidade de serem “pequenos 

matemáticos” em acção, realizando de uma forma activa os vários tipos de tarefas 

inerentes ao desenvolvimento das suas competências matemáticas. 

Azcárate (1999) refere que o professor, com as suas concepções sobre a 

Matemática e o seu ensino e, sem dúvida, também com o seu conhecimento matemático, 

determina o tipo de actividade matemática que é proporcionado aos alunos. Por isso, se 



não tiver, ele próprio, desenvolvidas competências matemáticas significativas não 

poderá contribuir para o seu desenvolvimento pelos alunos e não terão expressão no seu 

ensino quaisquer inovações a que possa ter acesso, como novos currículos ou novos 

materiais de apoio. 

Ball, Lubienski e Mewborn (2001) apresentam algumas explicações para a 

existência tão generalizada de uma iliteracia matemática nos adultos. Uma das razões 

apontadas pelas autoras prende-se com o facto da escola não dar a conhecer aos seus 

alunos a elegância, a beleza e o poder da matemática como um sistema do pensamento 

humano, outra razão diz respeito à forma de encarar a aprendizagem como um processo 

de assimilação. Cohen citado por Ball, Lubienski e Mewborn, (2001) define esta noção 

de assimilação: 

 

Estudar é imitar: copiar uma passagem, repetir as palavras do professor ou 
memorizar algumas frases, datas ou números. (p. 435) 

  

Uma terceira razão apontada por aquelas autoras está relacionada com questões 

institucionais, como o isolamento dos professores uns dos outros, com o pouco tempo e 

apoio que têm para formação ou para realizarem qualquer tipo de inovação e com a 

pressão da preparação para os exames.  

Sem esquecer estas assunções e relacionando-as, mais directamente, com o nosso 

tema, algumas questões nos surgem que gostaríamos de levantar e discutir em seguida, 

sobre o conhecimento profissional do professor: (a) qual é a sua natureza?; (b) quais são 

as suas partes integrantes?; (c) que perspectivas diferentes se podem encontrar nas 

investigações realizadas? e (d) de que conhecimentos matemáticos precisa o professor?  

 

 

Algumas Investigações sobre o Conhecimento Profissional do Professor 

 

Guimarães (1999) apresenta os três grandes grupos de investigações definidos 

por Carter sobre o conhecimento profissional do professor: o modelo cognitivo de 

competências de ensino, apresentado por Leinhardt e Berliner que se centra nos 

processos mentais dos professores e que divide esse conhecimento em conhecimento do 

conteúdo e da disciplina e conhecimento da organização e gestão da aula; o modelo do 

conhecimento do professor como prático – modelo de Elbaz, que identifica cinco 



áreas no conhecimento prático: conhecimento de si; conhecimento do meio de ensino; 

conhecimento do assunto; conhecimento do currículo e conhecimento do processo de 

ensino e o modelo do conhecimento didáctico do conteúdo apresentado por Shulman e 

por Barth. Shulman identifica três vertentes do conteúdo do conhecimento do professor: 

o conhecimento do conteúdo da disciplina; o conhecimento didáctico do conteúdo e o 

conhecimento do currículo. Barth defende que conhecer o conteúdo e saber transmiti-lo 

implica ter conhecimentos ao nível da preparação da aula, o que implica saber fazer uma 

análise do conteúdo no sentido de definir o grau de complexidade adequado para 

apresentar os conceitos, o grau de abstracção desejado e o seu nível de validade. Na 

passagem à prática, o professor necessita, ainda, de ter capacidade para estruturar a aula 

e para promover a interacção com os alunos. Para Barth, o saber do professor é 

estruturado, evolutivo, cultural, contextualizado e afectivo. 

Como pontos comuns às três perspectivas, Guimarães (1999) apresenta os 

seguintes: (i) o saber do professor não é monolítico, mas é constituído por diferentes 

vertentes inter-relacionáveis; (ii) todas associam o saber do professor à sua prática, com 

excepção de Elbaz, que inclui no conhecimento dimensões que extravasam a sala de 

aula; (iii) o conhecimento do conteúdo é um aspecto importante do saber do professor; 

(iv) existência de relação entre o conhecimento didáctico do conteúdo e o conhecimento 

dos alunos e (v) importância do conhecimento da organização e gestão da sala de aula. 

Azcárate (1999) refere que muitas investigações sobre o saber profissional do 

professor se centraram em analisar e determinar, na medida do possível, o seu conteúdo 

e componentes mas, pensa que, progressivamente o foco da discussão se foi orientando 

mais para o estudo da natureza desse conhecimento, sua origem e fontes, sua 

organização e sobre todos os seus processos de génese e elaboração. Neste contexto, diz 

que: 

 

Dada a complexidade das situações em que se desenvolvem os processos de 
ensino/aprendizagem, este conhecimento é multiconceptual, 
multiprocedimental e transdisciplinar; é uma composição peculiar de 
conhecimentos teóricos e práticos com uma estrutura complexa, elaborada 
através de um longo processo de formação, no qual ocupa um lugar 
significativo a informação procedente da experiência profissional. (p. 114) 

 

Azcárate apresenta, assim, uma interacção entre o saber académico, de natureza 

teórica e o saber da experiência, de natureza empírica, tornando-se naquilo que ela 

define como “saber de natureza prática”, deixando bem claro que: 



 

Aqui a ideia de prática não tem só o sentido de simples actuação, de um 
saber-fazer não reflexivo ou inconsciente, mas sim de acção fundamentada e 
transformadora. Estes saberes práticos são sempre produto da reflexão 
crítica, estabelecendo conexões significativas entre os saberes mais 
académicos e os empíricos, produzindo reconstruções vinculadas 
especificamente ao campo do ensino. (p.115) 

 

Situando-se, ainda, ao nível do conhecimento profissional do professor, Azcárate 

(1999) apresenta o que denomina fontes do conhecimento profissional num esquema 

ilustrativo (p. 115) definindo, em seguida, o que constitui cada uma delas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes metadisciplinares: teorias gerais (ideológicas, epistemológicas, 

ontológicas) que nos dão uma visão global de todos os conhecimentos e que permitem 

ao professor elaborar a sua própria teoria educativa, constituindo, consciente ou 

inconscientemente, o seu marco global de referência. 

Fontes fenomenológicas: todo o saber que advém da prática e da sua actividade 

como docente, tendo como ponto de partida a experiência vivida como aluno. Nestes 

saberes provenientes da prática, a autora distingue os de carácter mais rotineiro que  

permitem organizar a acção imediata ou o domínio de determinadas técnicas e 

procedimentos didácticos até certos conhecimentos curriculares que envolvem o 

professor no desenho do currículo.  

Fontes disciplinares: as relacionadas com a aprendizagem, com os conteúdos ou 

com o ensino, sendo necessário fazer a articulação de áreas como a Psicologia da 

Educação, a Sociologia, a Didáctica Geral, a Teoria Curricular, etc. com aquelas que têm 

relação directa com os conteúdos a ensinar, no nosso caso, a Matemática. 

Fontes 
Metadisciplinares 

Fontes 
Disciplinares 

Fontes 
Fenomenológicas 

Saber prático 
profissional 



García e Llinares (1999) salientam a necessidade de explicitar e caracterizar, com 

o auxílio de ferramentas teóricas, os conteúdos e os processos que permitem ao professor 

tornar significativas as situações de ensino e aprendizagem em que se envolve. Para isso, 

apresentam a perspectiva de Schön do ensino como desenho e discutem a articulação das 

noções de “reflexão-sobre-a-acção”, “processo interpretativo” e “ensino como desenho”. 

Destas noções iremos dar um especial ênfase à “reflexão-sobre-a-acção” e ao papel que 

nos parece que ela tem no desenvolvimento profissional do professor. 

No processo de reflexão-sobre-a-acção está implícita uma prática reflexiva que 

permite ao professor interpretar as diversas situações de ensino que vive com o intuito de 

as transformar e moldar de acordo com as suas concepções e objectivos. Esta reflexão 

pode ser feita pelo professor individualmente ou com o apoio de investigadores ou 

integrada nalgum processo de formação, contribuindo em qualquer situação para o 

desenvolvimento profissional do professor. 

 

Neste processo torna-se operativa a noção de “reflexão-sobre-a-acção” 
através do processo interpretativo do professor entendido como uma 
“conversa entre o professor e a situação” mediante a qual o professor 
reinterpreta (reestrutura) a sua compreensão inicial da situação e a dota de 
novo significado. (p. 63) 

 

 
Conhecimento Matemático do Professor 

 

Partindo desta breve análise sobre o conhecimento profissional do professor, 

vamo-nos, agora, debruçar sobre a vertente que diz respeito ao seu conhecimento 

matemático e discutir algumas questões que se colocam à volta desta problemática. 

Segundo Ball (1991)2 a definição de conhecimento matemático engloba duas 

dimensões, conhecimento de matemática e conhecimento acerca da matemática. O 

conhecimento de matemática integra o que se pode designar por conhecer os conceitos e 

os processos matemáticos. No caso do conhecimento acerca da matemática este integra a 

compreensão sobre a natureza da matemática. 

Azcárate (1999) distingue o conhecimento matemático escolar do conhecimento 

matemático formal, reconhecendo-lhes fins e objectivos diferentes e, por isso, não 

aceitando que se encare o primeiro como uma mera simplificação do segundo, não 

                                                
2 Citada por Serrazina e Loureiro (1996) 



podendo o professor encarar o ensino da Matemática como uma simples 

contextualização do conhecimento formal, mas tendo que integrar um adequado 

conhecimento do conteúdo com um conhecimento didáctico da matemática, que lhe 

permita dar resposta a problemas, uns mais gerais e outros mais particulares, tais como: 

Quais as finalidades do ensino da matemática? Como valorizar criticamente as propostas 

oficiais e tomar as suas próprias decisões? Que influência tem a aprendizagem da 

matemática no desenvolvimento pessoal e social dos alunos? Como desenvolver, de uma 

forma significativa, as concepções dos alunos acerca da matemática? Como regular o 

processo de ensino/aprendizagem no contexto singular e complexo da aula? Como 

trabalhar uma unidade didáctica? Que conteúdos seleccionar e porquê? Que 

metodologias e recursos utilizar? Como facilitar a interacção entre os alunos e entre os 

alunos e o professor?  

Fazendo um paralelo com as fontes do conhecimento profissional, Azcárate 

(1999) apresenta três dimensões do conhecimento matemático (a) dimensão 

epistemológica, que se situa numa perspectiva da evolução histórica do conhecimento e 

está, por um lado, relacionada com os conteúdos e, por outro, com a metodologia, “no 

sentido de conter informação sobre a sequência e relação dos diversos tipos de 

representações e modelos” (p. 122), (b) dimensão cognitiva, que diz respeito aos 

processos de aprendizagem dos alunos, nas suas várias vertentes, permitindo ao 

professor encontrar situações que vão ao encontro das expectativas e interesses dos 

alunos, desmontando ideias pré-concebidas e dando pistas sobre a regulação e avaliação 

do processo e (c) dimensão curricular, que define a linha de acção a desenvolver na 

aula para tratar o conhecimento matemático no contexto em que está inserido, para 

planificar actividades, definir estratégias e procedimentos metodológicos, bem como os 

recursos e suportes materiais.  

Esta perspectiva de conhecimento matemático englobando várias vertentes e não 

exclusivamente centrada em “quantidade” de conhecimento apresenta diversas 

especificidades de acordo com o nível de ensino do professor, sendo nosso objectivo 

centrarmo-nos, agora, no caso particular do professor do 1º ciclo. 

 

 

O conhecimento Matemático do Professor do 1º Ciclo 

 



Em Portugal, a formação matemática dos professores do 1º ciclo3 parece ter sido 

negligenciada durante muito tempo, pela comunidade científica. Esta situação tem por 

base, de acordo com Gomes, Ralha e Hirst (2001), as concepções de que estes 

professores seriam não especialistas em matemática e que a matemática elementar é 

simples, por conseguinte fácil de ensinar, independentemente da preparação do 

professor. No entanto, a nível internacional o panorama tem sido diferente, visto que 

desde a década de 60 que esta temática é alvo de estudos de investigação. 

Liping Ma (1999) afirma que a matemática ensinada nos primeiros anos4 é 

fundamental, no sentido em que apesar de ser apresentada de um modo elementar, 

constitui os alicerces da futura aprendizagem matemática mais avançada e contém os 

rudimentos de muitos conceitos importantes, o que leva a que seja importante garantir 

que os professores deste nível de ensino tenham conhecimentos matemáticos sólidos e 

eficazes.  

A investigação em educação matemática da ultima década sustenta, 

nomeadamente investigadores como, por exemplo, Débora Ball e Liping Ma, que é 

necessário um substancial conhecimento matemático para ensinar bem. Esta afirmação 

contraria a ideia assumida normalmente que por os tópicos pertencentes ao currículo dos 

primeiros anos serem tão básicos são fáceis de ensinar. 

Serrazina (2002) afirma que ensinar matemática nos primeiros anos implica 

tomar uma serie de decisões, de forma consciente, sobre que parte dos conhecimentos 

matemáticos ensinar, em que momento é conveniente ensiná-los e de que forma pode ser 

mais adequado tratá-los de modo que sejam aprendidos. Assim podemos questionar 

sobre que conhecimentos matemáticos usam os professores dos primeiros anos no seu 

ensino. A resposta a esta questão tem que englobar dois aspectos: o que ensinar, do 

domínio do conteúdo e do domínio da pedagogia como ensinar. 

Liping Ma (1999) no seu livro afirma que mesmo na aritmética elementar existe 

uma profundidade no conhecimento necessário para ensinar, que se podem passar anos a 

adquirir unicamente esse conhecimento. Assim sendo, poderemos questionar, de um 

modo mais restrito, o que é essencial que o professor dos primeiros anos conheça de 

matemática.  

                                                
3  Neste texto identificou-se como professor do 1º ciclo, aquele que lecciona os primeiros quatro anos da escolaridade 
obrigatória (dos 6 aos 10 anos). 
4  Esta designação corresponde ao primeiro ciclo de ensino nos E.U.A, designado de elementar e que no panorama 
português corresponderá ao 1º e 2º ciclo. Para evitar duplas denominações, a partir deste momento a designação 
corresponderá ao 1º ciclo português e ao ensino elementar  americano. 



Estudos recentes revelaram a riqueza conceptual dos conceitos ensinados nos 

primeiros anos e que é necessário que os professores sejam capazes de desconstruir o seu 

conhecimento matemático numa forma menos polida e final, onde os elementos que o 

compõem estão acessíveis e visíveis. Ball e Hyman5 designam este processo por 

descompressão. Para estes autores a matemática é uma disciplina em que a compressão é 

central; de facto, esta forma pode obscurecer a capacidade do professor de compreender 

o modo como os alunos pensam e os caminhos para adquirir os conhecimentos 

matemáticos. Porque os professores têm que trabalhar com os conteúdos numa forma 

não final, em que estes conhecimentos se adquirem em espiral ao longo dos anos, eles 

devem ser capazes de trabalhar a partir de conhecimentos mais avançados e 

comprimidos, desmontando-os nos seus constituintes mais básicos. 

De acordo com investigadores americanos, os professores dos primeiros anos 

necessitam de ter um conhecimento aprofundado do valor posicional do número para 

ajudar os seus alunos a usá-lo como base para uma aprendizagem bem sucedida da 

aritmética dos números inteiros e mais tarde de números decimais e ainda de cálculo 

simbólico em álgebra. 

A nível nacional, a situação descrita anteriormente evoluiu ao longo desta última 

década, seguindo um processo de discussão e análise que resultou na elaboração de um 

perfil específico de desempenho profissional do professor do 1º ciclo do ensino básico. 

Este documento foi publicado no decreto-lei nº 241/2001 de 30 de Agosto e contém uma 

secção sobre o desempenho do professor deste nível de ensino no âmbito da Educação 

Matemática: 

 

(...) III Integração do currículo. 
1 -O professor do 1.º ciclo do ensino básico promove a aprendizagem de 

competências socialmente relevantes, no âmbito de uma cidadania activa e 
responsável, enquadradas nas opções de política educativa presentes nas várias 
dimensões do currículo integrado deste ciclo. 

2 – (...). 
3 - No âmbito da educação em Matemática, o professor do 1º ciclo: 
a) promove nos alunos o gosto pela matemática, propiciando a articulação 

entre a matemática e a vida real e incentivando-os a resolver problemas e a 
explicitar os processos de raciocínio; 

                                                
5 Citados no livro Conference Board of the Mathematical Sciences (2001). The mathematical Education of Teachers. 
Colecção Issues in Mathematics education. Volume 11. Washington: Mathematical Association of America e 
American Mathematical Society. 
 



b) implica os alunos no seu próprio conhecimento matemático, mobilizando 
conhecimentos relativos ao modo como as crianças aprendem matemática e aos 
contextos em que ocorrem essas aprendizagens; 

c) promove nos alunos a aprendizagem dos conceitos, das técnicas e dos 
processos matemáticos implicados no currículo do 1º ciclo, designadamente na 
compreensão e representação dos números e operações aritméticas, na 
compreensão do processo de medição e dos sistemas de medida, no conhecimento 
de formas geométricas simples, na recolha e organização de dados e na 
identificação de padrões e regularidades; 

d) desenvolve nos alunos a capacidade de identificar, definir e discutir 
conceitos e procedimentos, bem como de aprofundar a compreensão de conexões 
entre eles e entre a matemática e as outras áreas curriculares; 

e) proporciona oportunidades para que os alunos realizem actividades de 
investigação em matemática, utilizando diversos materiais e tecnologias e 
envolvendo nos educandos a autoconfiança na sua capacidade de trabalhar com a 
matemática. 

In: Perfil especifico de desempenho profissional do professor do 1º ciclo do 

ensino básico 

(D. L. Nº 241/2001, de 30 de Agosto) 

 

A Conference Board of the Mathematical Sciences no livro The Mathematical 

Education of Teachers (2001) identifica os conhecimentos necessários que um professor 

dos primeiros anos deve ter, nas seguintes áreas: (a) números e operações, (b) álgebra e 

funções, (c) geometria e medidas, e ainda (d) análise de dados, estatística e 

probabilidades. Para cada uma das áreas acima citadas, é feita uma listagem dos temas a 

tratar bem como uma explicitação dos mesmos com sugestões de operacionalização dos 

mesmos junto dos professores em contexto de sala de aula. São ainda fornecidos 

exemplos de situações de sala de aula, que pretendem ilustrar alguns dos conteúdos que 

constam do currículo americano. Apresenta ainda exemplos das dificuldades sentidas 

pelos professores deste nível de ensino, na aprendizagem dos conteúdos matemáticos, 

considerados essenciais para os primeiros anos. 

Vários autores, a nível internacional, referem que existem vários tipos de 

projectos de abordagem ao ensino da matemática para professores. Alguns deles usam o 

que é designado como “recordações da prática” – gravações em vídeo de aulas, 

exemplos que relatam o raciocínio matemático das crianças-alunos, exemplos de 

trabalhos dos alunos e reflexões dos professores – como um meio de desenvolver através 

da análise, debate e discussão o conhecimento matemático do professor visto que, este 

tipo de materiais situam a matemática no contexto que é a sala de aula. 



Aos professores dos primeiros anos devem ser fornecidas oportunidades de 

poderem trabalhar sobre as suas próprias questões sobre a matemática e o seu ensino, 

sendo que a aproximação à matemática deverá ser numa fase inicial, feita a partir de uma 

direcção baseada na experimentação. 

A análise desta problemática nas suas várias vertentes, coloca ainda algumas 

questões, tais como o que é compreender o conhecimento matemático para ensinar? 

Como desenvolver esta compreensão no desenvolvimento profissional do professor? 

Como envolver o professor dos primeiros anos na compreensão do conhecimento 

matemático necessário para ensinar?  
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Introdução 

 

 Uma das principais linhas de força das actuais políticas educativas e também um 

dos seus principais baluartes é aquilo que, em Portugal, se designa por “Gestão Flexível 

do Currículo”, um projecto que está em vigor desde 1997 e cujo objectivo principal é o 

de atribuir às escolas e aos professores a responsabilidade de, dentro de determinados 

limites, organizar e gerir autonomamente todo o processo de ensino e de aprendizagem. 

Mas se por um lado este projecto permite alguma “margem de manobra” por 

parte das escolas e dos respectivos professores aumentando-lhes o nível e tipo de 

participação na definição de alguns objectivos, conteúdos e estratégias o que, de certo 

modo, deveria ser encarado como uma boa medida para combater alguns casos de 

insucesso, o facto é que, face às exigências de funcionamento e organização das escolas 

e também a uma cultura profissional muito mais habituada a cumprir programas do que 

a ser parte interveniente na sua elaboração, tal medida trouxe consigo algumas dores de 

cabeça e bastantes angústias. O que deveriam ser considerados espaços flexíveis no 

currículo, tornaram-se mais duas ou três áreas disciplinares obrigatórias, muitas vezes 

aproveitadas para “dar mais do mesmo” ou seja, colmatar as dificuldades apresentadas 

pelos alunos nas áreas em que estes apresentavam mais dificuldades, nomeadamente na 

Matemática e na Língua Portuguesa, situação a que não escapa o 1º Ciclo do Ensino 

Básico, mesmo tendo em conta que envolve apenas um professor, que as aulas não são 

compartimentadas em blocos horários rígidos e que os alunos não passam os intervalos 

a “correr” de uma sala para outra.  



 

Não se trata de considerar que esta medida não apresenta aspectos muito 

positivos e também não se pretende “culpar as vítimas”. Em causa está um conjunto de 

aspectos que não podem se negligenciados quando se trata de promover alterações 

significativas ao nível da sala de aula. Estas alterações não se fazem por Decreto. A 

nosso ver, é necessário uma planificação educativa global cuidada onde intervém 

necessariamente o poder central mas também as instituições que têm como 

responsabilidade a preparação dos docentes que, em última instância, são os pivots 

dessas alterações. 

Ao nível da Matemática, debatem-se actualmente assuntos cruciais como sejam 

as “competências essenciais” dos alunos e/ou a integração das calculadoras e dos 

computadores no processo de ensino e de aprendizagem, entre outros. A importância e 

implicações destes assuntos extravasam, com toda a certeza, as responsabilidades que 

giram em torno da esfera política e tornam evidentes as responsabilidades que se situam 

na esfera das instituições de formação inicial de professores, legitimando um debate 

crítico e responsável sobre “A componente Matemática na Formação Inicial de 

Professores” seja de que nível de ensino for, mesmo tendo em conta a autonomia 

científica e pedagógica destas instituições. 

 

 

Enquadramento Teórico 

 

 Tradicionalmente, a principal função do professor do 1º Ciclo do Ensino Básico 

consistia em não permitir que os alunos deixassem a Escola “se não soubessem ler, 

escrever e contar” (Serrazina, 1996) acrescentando, esta investigadora que, no século 

XXI, “ler é interpretar, ser capaz de pensar sobre o que se lê, fazer uma análise crítica 

do mesmo” e “contar está relacionado com o conhecimento dos números [que] não pode 

ser um acto mecânico [e que] não basta memorizar a lengalenga” (1). Da mesma forma, 

Branco et al. (2002), acrescentam que o conceito de literacia compreende, actualmente, 

“a capacidade do indivíduo para ler, escrever e falar na sua língua materna, efectuar 

cálculos e resolver problemas do dia-a-dia, de forma a cumprir as tarefas que lhe são 

exigidas tanto no emprego como na sociedade” (9). Esta mudança de paradigma é 

pormenorizadamente ilustrada e comentada por José Manuel Matos (2002) com 

exemplos típicos de testes da década de 50 apresentados a alunos do “Ensino Primário 



 

Elementar” e exemplos de questões incluídas nas provas de aferição de Matemática do 

1º Ciclo de 2002.  

É hoje reconhecido que, fruto das mutações e exigências sociais que se 

traduziram nos mais variados sectores das nossas vidas pessoais e profissionais, a 

função que é suposto os professores desempenharem é substancialmente diferente 

daquela que era desempenhada há alguns anos atrás. Pretende-se hoje que o professor 

do 1º Ciclo do Ensino Básico, seja competente para “formar cidadãos activos e 

conscientes com capacidade de tomar decisões numa sociedade democrática” 

(Serrazina, 1999: 39), por outras palavras, que seja capazes de nela intervir de forma 

responsável.  Esta mudança de funções tem sido acompanhada por mudanças, mais ou 

menos profundas, dos planos curriculares de todos os níveis de ensino. 

Duma análise feita por Ponte et al. (2000) da evolução do currículo de 

Matemática do 1º Ciclo do Ensino Básico podemos verificar que, “há quarenta anos, no 

ensino Primário, não existia uma área de Matemática mas sim de Aritmética” e que 

nessa área “eram trabalhadas destrezas e procedimentos relativos aos números e 

operações, envolvendo a resolução de problemas rotineiros, e estudavam-se as 

principais medidas – mas não se abordavam outras áreas da Matemática” (71).  

Esta perspectiva está completamente ausente das actuais finalidades do ensino 

da Matemática no 1º Ciclo do Ensino Básico. Segundo os respectivos programas, a 

principal tarefa do professor consiste em conseguir “que as crianças desde cedo 

aprendam a gostar de Matemática” acrescentando que, “cabe ao professor organizar os 

meios e criar o ambiente propício à concretização do programa, de modo a que a 

aprendizagem seja, na sala de aula, o reflexo do dinamismo das crianças e do desafio 

que a própria Matemática constituiu para elas”.  

Fazendo referência a The PISA 2000 Assessment of Reading, Mathematical and 

Scientific Literacy, Branco (2002) define “Literacia Matemática” como “a capacidade 

do indivíduo identificar, compreender e de se ocupar da Matemática, de ter opiniões 

bem fundamentadas sobre o papel que a Matemática desempenha, como se torna 

necessária na sua vida presente e futura, na vida profissional, na vida social com os seus 

pares e familiares, para viver como um cidadão construtivo, interessado e 

ponderado” (9). 

Ponte et al. (2000) apresentam quatro dimensões para as quais o currículo de 

Matemática do 1º Ciclo do Ensino Básico deve contribuir. Em primeiro lugar considera 

que “o ensino da Matemática no 1º Ciclo da educação básica é essencial para a 



 

resolução de problemas do dia a dia das crianças”. Trata-se de considerar o carácter 

prático e útil da matemática na medida em que, esta contribuiu definitivamente para a 

resolução de problemas com os quais somos confrontados no dia a dia nomeadamente a 

compra e venda de bens, a organização do tempo e do espaço e análise e crítica das 

informações que nos chegam pelos mais diversificados canais. Em segundo lugar, refere 

o carácter formativo considerando que este se expressa em “aspectos do nível cognitivo, 

mas também afectivo e social” acrescentando que “no 1º Ciclo da educação básica a 

Matemática deve contribuir para o desenvolvimento do raciocínio e das capacidades de 

comunicação e de resolução de problemas”. Considerando que “a matemática constituiu 

um património cultural e um modo de pensar [sendo] a sua apropriação um direito de 

todos” (Abrantes et al, 1999) e acrescentando que “a Matemática tem estado desde 

sempre ligada ao progresso da humanidade”, Ponte et al. (2000) entendem, por essa 

razão, que é também importante que desde o 1º Ciclo, os alunos se vão apercebendo 

desta estreita ligação. Finalmente, o carácter ligado à cidadania. Consideram estes 

investigadores que “a Matemática é usada de uma forma crescente e extensiva na 

sociedade actual influenciando de facto a vida pessoal e profissional dos 

indivíduos” (77). 

Desta forma, ser matematicamente competente já não é sinónimo de ser capaz de 

manipular eficazmente grandes quantidades de símbolos, não se enganar no papaguear 

da tabuada ou de resolver, no mais curto espaço de tempo e num número mínimo de 

passos, uma situação rotineira que nos recusamos designar por “problema”. Trata-se de 

uma perspectiva que encara a formação em Matemática não a resumindo aos aspectos a 

que tradicionalmente está mais conotada (o cálculo, a mecanização, a manipulação 

simbólica) mas de lhe conferir um papel mais nobre no sentido de também ela, 

contribuir para uma formação mais adequada, global e harmoniosa da pessoa.  

Uma das áreas da matemática em que a formação de professores do 1º Ciclo tem 

sido mais penalizada nos últimos anos em termos de conteúdo é a área da Geometria. 

Aparentemente justificado pela tenra idade dos alunos que frequentam este nível 

de ensino, que seria incompatível com o método próprio da geometria, o método 

dedutivo, o seu estudo começava, segundo Porfírio (1998), apenas na então 3ª classe e 

era muito menos desenvolvido do que a aritmética justificando-se, desta forma, a sua 

ausência na lista de preocupações de quem tinha como responsabilidade a elaboração 

dos planos de estudo dos cursos de formação inicial de professores do 1º Ciclo do 

Ensino Básico. Referindo-se ao currículo de matemática do 1º Ciclo do Ensino Básico, 



 

Ponte (2002), constata que o currículo que vigorou nos anos 70 e 80 foi marcado pela 

Matemática moderna, “que sobrevalorizava a linguagem Lógica e as estruturas 

abstractas da Álgebra, ignorava a Estatística e reduzia ao mínimo a Geometria” 

constituindo, na sua opinião “uma autêntica deriva formalista que marcou 

negativamente várias gerações de alunos e professores” (Ponte, 2002: 19).  

Sendo os alunos de então, os professores de hoje, tudo leva a crer que a 

geometria continua a ocupar um lugar secundário na sua esfera de preocupações.  

Oliveira (1988) argumenta que em níveis básicos, a contagem e a medição são 

práticas comuns e que a intuição geométrica pode contribuir para melhor entender 

certos aspectos da álgebra e da aritmética e, por outro lado que, a geometria métrica 

prepara melhor para estudos mais avançados porque as integra de maneira natural. 

Também defende “para a Geometria um papel estruturante (destaque do autor) nos 

curricula de matemática escolar” e a determinar “a inserção das restantes matérias [...] e 

não ao contrário, como se fora um Apêndice que se pode dar apressadamente, conforme 

o tempo disponível” (4). 

Reconhece-se igualmente que o estudo da Geometria “oferece às crianças uma 

das melhores oportunidades para relacionar a matemática com o mundo real” (Ponte, 

2002) e contribui para uma visão mais unificada desta área do conhecimento, 

permitindo uma maior ligação entre diversos conteúdos e realçando temas unificadores 

internos da própria matemática ao mesmo tempo que favorece as conexões entre a 

matemática e as outras experiências dos alunos (Matos, 2001). Nesta perspectiva, 

algumas organizações profissionais (eg. APM, NCTM) reclamam para esta área um 

espaço privilegiado no âmbito da educação matemática que se faz ao nível do 1º Ciclo. 

Por exemplo, segundo o NCTM (2000): 

“Tem-se reconhecido nos últimos tempos a necessidade de se desenvolver 
nos alunos a capacidade do pensamento algébrico. Em consequência disso 
os Standards propõem uma quantidade significativa de álgebra. 
Cumulativamente, reconhece-se a necessidade de prestar mais atenção para 
a geometria nestes níveis de ensino [grade 6-8]. A facilidade no 
pensamento geométrico nestes níveis de ensino é essencial para o sucesso 
nos estudos posteriores de matemática e também em muitas situações fora 
da sala de aula de matemática. […] Consequentemente, nestes Standards 
recomenda-se mais geometria do que tem sido habitual.” 
(disponível em http://standards.nctm.org/document /chapter1/index.htm) 

A figura seguinte retirado de NCTM (2000) representa de uma forma que 

julgamos ser clara, o espaço curricular que deve ser dedicado ao estudo de geometria 



 

ficando claro que, em paralelo com o estudo do conceito de número, representam as 

maiores fatias no âmbito das competências a desenvolver até final do 1º, início do 2º 

ciclos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Na sua forma actual, os programas curriculares do 1º Ciclo do ensino básico de 

Portugal no que dizem respeito a esta área da matemática, não se afastam muito das 

recomendações que existem a nível mundial. Verificamos mesmo que, em termos de 

pressupostos, se admite uma forte experiência de descoberta do espaço e da forma 

anterior à entrada neste nível de ensino e que, sublinha o programa, “devem ser 

alargados na escola da mesma forma activa e dinâmica” pelo que “é importante que as 

crianças encontrem na escola ambiente, oportunidade e material para se dedicarem a 

jogos e a brincadeiras que concorram para o desenvolvimento de noções geométricas”. 

Por outro lado, considera-se ainda que o estudo da geometria poderá contribuir para que 

a criança, em diálogo com o professor e com os companheiros, para além das 

capacidades geométricas, desenvolva outras capacidades nomeadamente de 

comunicação e de raciocínio. 

Estas “novas” dimensões para que aponta o currículo de matemática no 1º Ciclo 

do ensino básico indicam “novas” competências e aconselham modelos e exigências de 

formação de profissionais que vão ao seu encontro. 

De acordo com a perspectiva de Shulman (1986) quando reúne em categorias de 

conhecimento as competências que o professor precisa desenvolver para ensinar uma 

disciplina, neste caso a matemática, a sua formação deve promover um conhecimento 

sólido da disciplina que ensina de modo a que fique habilitado a defender perante os 

Fig. 1. As diferentes ênfases dos diferentes conteúdos ao longo das classes 



 

alunos as “verdades” mais aceites neste domínio (conhecimento de conteúdo). Estudos 

não muito recentes (Fernandes, 1985; Fennema, 1990) dão-nos a indicação de que “há 

boas razões para acreditar que a maioria dos professores do ensino primário adquiriu a 

sua formação, em Matemática, em condições deficientes” (Fernandes, 1985: 189). 

Porém, estudos mais actuais (eg. Fernandes, 1996) referem que “os métodos de ensino 

continuam a ser genericamente os mesmos de há décadas atrás” (36) ou seja, não tem 

havido alterações ao nível do comportamento em contexto de sala de aula. Tal 

constatação legitima a nossa convicção de que, em termos de “conhecimento didáctico 

da disciplina” – uma outra competência identificada por Shulman (1986) – não houve 

evolução, o que levou alguns investigadores (eg Alarcão, 1991; Carmo, 2002) a concluir 

que a formação inicial de professores não tem tido muito êxito, e a considerar que “a 

forma como está concebida e como é vivida a formação inicial de professores pode 

gerar ansiedade nos docentes” (Carmo, 2002: 32). 

Por um lado entende-se o currículo como “a estratégia pela qual as escolas 

tentam satisfazer os fins da educação” (Lee & Lee citados por Traldi, 1984: 37) e 

acrescenta-se que, por essa razão, se exige o exame das metas e objectivos em função 

das mudanças sociais, económicas e políticas; dos métodos e estratégias de ensino-

aprendizagem; dos conteúdos; dos métodos de avaliação; de preparação do pessoal, ... . 

Por outro lado as sociedades actuais exigem  

“pessoas «integráveis», capazes de se ajustarem rapidamente à cultura do 
ambiente de trabalho, de se integrarem em equipas [...]; pessoas 
«adaptáveis», capazes de contribuir para a evolução [...], pessoas com 
boas ideias, capazes de as transmitir aos outros, de as desenvolver em 
equipa e de persuadir os outros a tentar novas abordagens; pessoas 
«transformativas», capazes de ir mais longe do que uma adaptação à 
mudança, antecipando e liderando a mudança com vista a ajudar a 
transformar a própria organização” requerendo, para isso, “competências 
elevadas de análise, crítica, síntese e comunicação a diversos níveis para 
facilitar o trabalho inovador em equipa” (Simão et al., 2000: 10). 

Neste contexto não advogamos apenas uma simples substituição de conteúdos 

nos planos curriculares da formação de professores do 1º Ciclo do Ensino Básico mas 

uma formação matemática mais ampla que, como diz Cabrita et al. (1999) (referindo 

vários autores) “contribua, em última análise, para melhorar a qualidade de vida de 

todos os cidadãos, a qual depende, fortemente, duma resolução atempada e eficaz da 

multiplicidade de problemas e situações problemáticas com que se defrontam 

diariamente, numa sociedade da comunicação, do conhecimento e altamente tecnológica 

que evolui a um ritmo alucinante” (281). 



 

A integração do computador no processo ensino/aprendizagem nos mais 

diversos níveis de ensino e os actuais movimentos de reforma levaram, como diz Cunha 

(1999), “a algumas transformações no papel do professor” considerando que “neste seu 

novo papel, o professor deixa de ser o centro da aula para passar a ser o organizador e 

coordenador das várias tarefas, tornando-se as aulas em centros de criação e 

investigação” (165). Esta realidade, leva-nos a considerar fundamental a sua integração 

ao nível da formação inicial de professores o que, um pouco por todo o lado, já vai 

acontecendo. Porém, concordando com Varandas et al. (1999) quando afirmam que “a 

infusão das TIC na formação de futuros professores não deve traduzir-se na criação de 

especialistas em informática” acrescentando que “a preocupação fundamental deverá ser 

a de formar professores que saibam utilizar essa tecnologia de maneira reflectida e 

adaptada à sua disciplina e aos níveis que irão leccionar” (51), vemos na articulação 

geometria/informática “um desafio irrecusável à actividade educativa, dada a sua 

possibilidade de proporcionar poder ao pensamento matemático e estender o alcance e a 

profundidade das aplicações desta ciência” (Ponte, 1995: 2). 

Somos, pois, forçados a considerar que, em paralelo com uma formação 

matemática exigente, ao nível da formação inicial de professores do 1º Ciclo do Ensino 

Básico, se deve proporcionar uma formação informática articulada com a primeira.  

Um estudo efectuado por Ponte e Serrazina (1998) revela exactamente que, apesar 

de na maioria dos cursos se fornecer já uma preparação básica em TIC, essa preparação 

não é perspectivada ainda em termos de utilização educativa o que, a nosso ver, “pode 

dificultar a sua integração nas práticas lectivas e a não tornar evidentes as mais valias que 

estes recursos podem representar em termos educativos” (Ribeiro et al. 2002). A este 

propósito, Vale (1999) considera que “um dos objectivos que a formação inicial deve 

prosseguir é o de proporcionar um ambiente de aprendizagem em que os futuros 

professores, entre outros aspectos, tenham amplas oportunidades de serem confrontados 

com as mesmas actividades e experiências que deverão propor aos seus futuros alunos” 

(118) convicção que é igualmente partilhada por Fernandes (1995), quando recomenda a 

necessidade de os professores se envolverem em actividades semelhantes às que esperam 

vir a proporcionar aos seus alunos.  

Em suma, concordamos com Nunes (1999) quando afirma que “é cada vez maior 

a velocidade de mudança em todas as áreas, seja na matemática, no ambiente social ou 

nas teorias educativas, que caracteriza a actualidade” mudança essa que “coloca 

problemas de adaptação, nem sempre de fácil resolução” (20), o que poderá estar na 



 

base da ansiedade vivida por alguns professores. Não obstante, não se pode ficar de 

braços cruzados. Citando Stone (1999) (referido por Nunes, 1999) “mesmo que 

desejássemos, não podemos dar-nos ao luxo duvidoso de fazermos parar a mudança. 

Todos os organismos se transformam; a suspensão da mudança é a morte” (21). 

A formação inicial de professores do 1º Ciclo do Ensino Básico tem uma 

responsabilidade acrescida neste processo de mudança. Uma formação exigente em 

Geometria mas, não menos exigente, e em articulação com esta, em Informática, poderá 

constituir-se como um motor dessa mudança, contribuindo, em última instância, para a 

melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos.  

 

 

A Nossa Experiência 

 

No âmbito de um estudo que estamos a realizar e que se enquadra num projecto 

mais vasto em curso na Universidade de Aveiro – “As TIC e a Construção duma (nova) 

cultura Matemática” — (cf. Cabrita, 2001, 2002; Cabrita, Araújo e Sá e Martins, 2002; 

Cabrita e Correia 1999), procuramos responder à seguinte questão: Em que medida a 

frequência, por futuros professores do 1º Ciclo do Ensino Básico, de uma disciplina 

com uma vertente predominante de formação vocacionada para a resolução de situações 

problemáticas significativas em Geometria, utilizando uma ferramenta informática - 

Cabri-Géomètre - contribui para uma abordagem mais adequada, significativa e criativa 

da Geometria, por parte desses futuros professores e, em última instância, para a 

construção de uma (nova) cultura matemática (Ribeiro e Cabrita, 2002 a) e b)). 

A necessidade de incluir no plano de estudo da Licenciatura em Professores do 

1º Ciclo do Ensino Básico da ESE de Viseu como disciplina (de opção) — O Ensino e a 

Aprendizagem da Geometria com o Cabri-Géomètre — prende-se com o facto de não 

existir no respectivo plano uma disciplina que, pela sua natureza, contribua para que os 

respectivos alunos, futuros professores daquele nível de ensino, se sintam motivados 

para o estudo duma das áreas da Matemática mais preterida — a Geometria — e, por 

outro lado, se posicionem criticamente perante o conhecimento matemático, construindo 

uma postura de constante pesquisa e investigação neste domínio. Por outras palavras, 

foi objectivo deste programa, o desenvolvimento de competências que permitam a estes 

futuros professores uma abordagem mais significativa e criativa da Geometria, baseada 



 

em actividades de resolução de problemas que evidenciem conexões várias dentro da 

Matemática, com outras áreas disciplinares e com situações do dia-a-dia, fazendo 

recurso a um programa informático – o Cabri1.  

Os conteúdos de referência, a metodologia utilizada, uma primeira abordagem à 

forma como decorreram estas sessões bem como foi feita a avaliação destes alunos e a 

forma como eles sentiram e viveram esta disciplina, foram já objecto de análise numa 

nossa intervenção no XI EIEM que decorreu em Coimbra em 2002.  

Com esta intervenção pretende-se reflectir sobre a avaliação da própria 

disciplina que terá em conta a opinião do formador e dos próprios formandos. 

 

Formador  

Como já foi antecipado, do Plano de Estudos do curso Licenciatura em 

Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico não consta nenhuma disciplina que tenha 

como objectivo contribuir para que estes alunos se sintam motivados para o estudo da 

Geometria,  se posicionem de forma crítica perante o conhecimento matemático e que 

desenvolvam uma postura de constante pesquisa e investigação neste domínio. Ao 

longo do primeiro ano têm uma disciplina anual com duração de 90 horas repartida 

entre Álgebra e Geometria no plano e, no segundo ano, abordam numa cadeira com 

igual duração, alguma Geometria no espaço e também algumas noções de Estatística e 

Probabilidades. Pretende-se, com estas disciplinas evitar o “perigo” para o qual nos 

alerta Anderson quando, ao citar Freudenthal (1973) escreve “dentro de pouco tempo a 

matemática será ensinada nalguns países e nos níveis de escolaridade mais baixos, por 

pessoas que nem sabem o que é matemática” (16). 

No terceiro ano frequentam uma cadeira de Seminário, uma cadeira semestral 

com duração de 45 horas, onde está previsto fazer-se uma integração de conhecimentos 

mas que, fruto das circunstâncias (conhecimentos mal adquiridos ou já esquecidos, 

necessidades imediatas relacionadas com a Prática Pedagógica que por esta altura já 

têm, turmas demasiado numerosas), opta-se, regra geral, por “resolver” problemas mais 

imediatos não havendo grande espaço para reflectir, discutir, pesquisar e, por essa via, 

estabelecer conexões e tornar evidente a coerência e utilidade da matemática. 

                                                
1 Para mais pormenores ver Ribeiro, A. & Cabrita, Isabel. (2002). O Cabri-Géomètre e a Construção de 

uma Nova Cultura Matemática. In SPCE (Ed.). Actas do XI EIEM. Lisboa: SPCE. 

 



 

Desta forma, ao proporcionar-se a disciplina — O Ensino e a Aprendizagem da 

Geometria com o Cabri-Géomètre, pretendia-se que os formandos aprofundassem os 

seus conhecimentos matemáticos na área da Geometria, que adquirissem uma postura 

crítica perante o conhecimento e a forma como este se constrói e que ficassem 

sensibilizados para a utilização de metodologias inovadoras no ensino desta área da 

matemática.  

Atendendo: 

• à elevada percentagem de assiduidade e pontualidade verificadas, mesmo 

tratando-se de uma disciplina de opção, regra geral encarada pelos alunos 

como disciplinas para “preencher horário” e onde, à partida, se tiram “boas 

notas” sem grande esforço e, ainda por cima, numa altura de regências da 

Prática Pedagógica (uma disciplina com peso extremamente elevado no 

cálculo na média final); 

• ao empenho dos alunos nas actividades que lhes eram propostas e que 

conduziam, com frequência, a discussões entre eles, as quais, por vezes, se 

prolongavam para além do espaço aula; 

• ao teor da discussão que as tarefas provocavam; 

• ao rigor que imputavam à sua resolução; 

• ao facto de, com alguma frequência, abordarem o professor e com um 

sentimento de alguma euforia afirmarem que “já tinham chegado a uma 

conclusão” relativamente a uma actividade que, não tendo sido terminada na 

aula, ficara marcada para pensar em casa; 

• ao facto de todos terem solicitado uma cópia do programa informático em que 

estavam a trabalhar para explorar em casa,  

parece-nos ser legítimo concluir, com alguma segurança que, na sua globalidade, este 

objectivo, parece ter sido atingido. Entre estas e outras evidências que reforçam a nossa 

convicção, referimos o facto de, logo no final do ano lectivo, um grupo de alunos se ter 

disponibilizado para dinamizar uma sessão prática sobre o Cabri-Géomètre para 

professores do 1º Ciclo do Ensino Básico enquadrado no ProfMat2002 e ter sido já 

convidado a realizar a mesma sessão no âmbito do ÉvoraMat2003, incumbência que 

aceitou. 

Porém, as dificuldades em Geometria apresentadas pelos formandos 

constituíram o principal obstáculo a um ritmo de progresso que se pretendia ainda mais 

acelerado. Apesar de tudo, consideramos que esta disciplina contribuiu para que, alguns 



 

dos conteúdos de Geometria, previamente memorizados sem qualquer sentido, se 

tornassem significativos para os alunos ajudando-os a perceber algumas das suas 

aplicações e para que se estabelecessem conexões com outras áreas da Matemática. A 

utilização de uma aplicação com as características do Cabri foi, a nosso ver, 

fundamental. Secundarizaram-se os “formalismos” da Matemática para comprovar, 

experimentalmente, noções que, até aí, não faziam sentido e não tinham, no entender 

dos alunos, aplicação nem na Matemática nem na vida real. Como diz um dos alunos 

que frequentou esta disciplina “na área de Matemática, se se conseguir conjugar as 

matérias com a utilização do computador acaba por tornar a disciplina muito mais 

interessante e cativante”. 

Por outro lado, a utilização do Cabri permitiu o alargamento desses mesmos 

conhecimentos. A propósito de algumas actividades, criou-se a necessidade de 

aprofundar determinados conceitos e abordar outros até então desconhecidos, tudo isto 

facilitado pelo facto desta aplicação permitir as oportunidades experimentais mais 

adequadas. 

De realçar, ainda, os conhecimentos adquiridos quer em termos de estratégias a 

utilizar para a resolução de problemas quer em termos de utilização de metodologias 

inovadoras disponíveis para o efeito e que, até então, eram desconhecidas. 

O facto de, nos programas do 1º Ciclo do Ensino Básico, se recomendar a 

utilização do computador e do programa LOGO (sempre que possível), parecia trazer 

alguma angústia aos formandos, já que não consta do seu plano de estudos, nenhum 

momento formal dedicado a este assunto. Assim, esta disciplina, parece ter contribuído 

para que estes futuros professores do 1º Ciclo do Ensino Básico dominem uma 

ferramenta informática (Cabri-Géomètre) que lhes permita uma abordagem mais 

experimental e criativa da Matemática, nomeadamente na Geometria, por forma a que 

se posicionem de forma mais crítica perante o conhecimento matemático e, ao mesmo 

tempo, se sintam mais confiantes para o seu estudo e para o seu ensino. O sentimento de 

confiança é, por nós interpretado quando, por exemplo, um aluno afirma que: 

“A utilização e exploração do Cabri-Géomètre II é bastante interessante e 
acessível. Este programa ou ambiente de trabalho é, a meu ver, 
comparável ao Word e um pouco mais fácil que o Excel. 
Neste sentido, julgo que não é necessária a aquisição de nenhuma nova 
competência por parte do professor para utilizar o Cabri-Géomètre II na 
sala de aula, bastando apenas alguma exploração que o professor pode 
fazer pela descoberta”. 
 



 

 

A metodologia adoptada, de uma forma geral, pareceu-nos apropriada. O facto 

de termos permitido um livre acesso à sala de aula contribuiu para que os alunos se 

sentissem mais autónomos e responsáveis pela gestão do tempo e, cremos nós, poderá 

ter contribuído para uma visão da Matemática como uma disciplina onde a rigidez de 

horários nem sempre é compatível com o sucesso. Por outras palavras, pensamos ter 

contribuído para uma concepção de matemática que contrarie a ideia de uma disciplina 

feita, onde existem todas as respostas bastando procurá-las com alguma persistência, ou 

uma área do conhecimento a que só alguns “iluminados” têm acesso, que começa e 

acaba numa sala de aula e onde existe um tempo bem determinado para se alcançar uma 

solução. Contribuiu-se, desta forma, para uma visão mais dinâmica e experimental da 

matemática, uma disciplina com sentido e aplicação, onde a comunicação ocupa um 

lugar de destaque quando se procuram e justificam soluções quer seja perante um colega  

quer se esteja perante um grupo mais alargado. 

O contexto em que decorreram as sessões cujo ponto de partida era uma 

actividade desafiante para a qual não existiam respostas imediatas, pareceu o contexto 

mais adequado.  

Algumas das tarefas propostas poderiam ser, eventualmente, mais complexas 

e/ou terem sido introduzidas nuances que as enriquecessem. Todavia, corria-se um 

risco, a nosso ver, irreparável de desmotivação por parte dos alunos e, muito 

provavelmente, de um abandono progressivo do entusiasmo que o sucesso, muitas 

vezes, acarreta consigo. Foi um risco que preferimos não correr. 

Em suma, sem esquecer “o papel, o lugar e o poder da matemática como uma 

disciplina de direito próprio” (Anderson, 1999: 17), com a abordagem da geometria 

fazendo recurso ao Cabri-Géomètre, pensamos ter contribuído para uma cultura 

matemática destes alunos que não encare o computador como “uma caixa negra que dá 

respostas sem se perceber os processos envolvidos ou os conceitos que é suposto serem 

manipulados” (Brown e Porter, 1995, referido por Anderson, 1999: 20). 

Pensamos, ainda, ter contribuído para contrariar uma “crença” que ainda 

prevalece nalguns meios e que se traduz, segundo Cabrita (2002) no facto de que basta 

saber matemática para ser um bom professor, concepção essa que, segundo Pavanello, 

(2002), “prioriza a teoria e despreza a prática enquanto fonte de conteúdos de formação” 

conduzindo a currículos geralmente “organizados em torno de conteúdos matemáticos, a 

maioria dos quais jamais serão ensinados na escola básica, pouco espaço sobrando para 



 

disciplinas de carácter pedagógico” que, por sua vez “quase sempre são trabalhadas sem 

qualquer articulação com o conteúdo específico, o que reforça o seu estigma de serem 

disciplinas menores e, por isso, sem importância para os licenciandos e para os 

professores da área de matemática” (237). 

 

Formandos 

No final das 15 sessões, foi solicitado aos alunos que, de forma resumida, 

fizessem uma avaliação desta disciplina tendo como referência o valor formativo em 

termos pessoais e profissionais.  

Um dos aspectos mais valorizado tem que ver com o factor motivação. Um dos 

alunos refere-se a esta disciplina como uma disciplina onde lhes foi apresentado “um 

programa que lhes abriu novos horizontes para a leccionação da Matemática no 1º 

C.E.B.”. Isto porque: 

“Actualmente as crianças já têm acesso ao computador e nada melhor do 
que aproveitar os seus conhecimentos e fazê-los ver que o computador tem 
outras potencialidades para além dos jogos. [...] Dado que as crianças, à 
partida, vêm a Matemática como «um bicho papão» daí que, nada melhor 
do que pegar em algo que os fascina tanto (o computador) e utilizá-lo 
para abordar matérias que permitam ao utilizador explorá-las de uma 
forma mais motivadora.” 

 

 Outros alunos consideraram que o Cabri “é uma novidade nas nossas escolas e 

nas salas de aula” e, ainda na opinião de outros, “tudo o que seja diferente, novidade, 

desperta o interesse e curiosidade das crianças”. É, segundo alguns, “necessário 

tornar o ensino da Matemática mais atraente” e consideram que este programa “foi 

muito importante para a sua formação e de todos os seus colegas” porque 

“aprenderam a leccionar Matemática de uma forma diferente. Cativando os alunos 

através de um computador, aprendem de forma mais lúdica e vêm a Matemática com 

outros olhos”. 

 Um dos comentários que, pela sua extensão e profundidade e também porque, de 

alguma forma, abarca sentimentos mais generalizados, transcreve-se na íntegra: 

 

“Gostaria de começar este comentário referindo-me às minhas 
expectativas em relação à disciplina. Inicialmente, pensei que explorar e 
desenvolver actividades com o Cabri-Géomètre II seria uma tarefa 
complicada e difícil. No entanto, devo dizer que tal não se verificou. 



 

A utilização e exploração do Cabri-Géomètre II é bastante interessante e 
acessível. Este programa ou ambiente de trabalho é, a meu ver, 
comparável ao Word e um pouco mais fácil que o Excel. 
Neste sentido, julgo que não é necessária a aquisição de nenhuma nova 
competência por parte do professor para utilizar o Cabri-Géomètre II na 
sala de aula, bastando apenas alguma exploração que o professor pode 
fazer pela descoberta. 
Assim, a utilização do Cabri-Géomètre em contexto de sala de aula, pode 
vir a ser uma realidade. No entanto, é ainda necessário que o professor 
compreenda que o Cabri não é o professor. O Cabri é apenas um 
excelente instrumento ao dispor do professor que deve ter o cuidado de 
desenvolver estratégias adequadas que conciliem os meios à disposição 
com os objectivos que se pretendem atingir. 
Assim, as potencialidades do Cabri não residem apenas no programa em 
si mas antes na exploração que o professor fizer dele. 
Nesse sentido, considero que esta disciplina permitiu uma exploração 
adequada e pertinente do Cabri-Géomètre II que, a meu ver, será o 
quadro e o giz do futuro. 

 

Deste comentário ressaltam pelo menos quatro ideias fundamentais: a) uma 

descomplexificação e facilidade de adaptação a uma ferramenta para a qual alguns 

alunos auguram um futuro promissor, b) o valor que é atribuído a esta ferramenta em 

termos das mais valias que representa para o processo de ensino e de aprendizagem da 

Matemática, c) a valorização do papel do professor no processo de ensino e de 

aprendizagem e, finalmente, d) a emergência de uma convicção que aponta no sentido 

da possibilidade/necessidade de uma auto-formação contínua onde se incluiu a própria 

experiência.  

Outras referências igualmente pertinentes têm a ver com a forma como estes 

alunos encaram o processo de ensino aprendizagem desta disciplina. Na opinião de 

alguns alunos, “o programa Cabri Géomètre é um programa muito importante, na 

medida em que não fornece um saber sem utilidade, mas antes desafia os alunos a 

aprenderem por descoberta, servindo para eles concretizarem noções de Geometria e 

explorarem o mesmo”. 

 É interessante verificar ainda a forma como alguns alunos se referem a este 

programa afirmando que permite uma melhor “visualização” da Matemática. A 

utilização do termo “visualização” é, para nós, significativa tendo em conta o carácter 

abstracto com que normalmente estes alunos encaram a Matemática. 

Pelo que ficou exposto, não temos qualquer dificuldade em concluir que, para 

estes formandos, a) o panorama matemático, sob o ponto de vista do sucesso, é ainda 

muito deficitário e é preciso inverter; b) o programa Cabri-Géomètre é uma ferramenta 



 

cuja aprendizagem não se revestiu de grandes dificuldades e que c) o professor, fazendo 

um recurso adequado ao computador poderá dar um contributo válido no sentido de 

melhorar a qualidade das aprendizagens que se fazem nesta área do saber. 

Aspectos que, na opinião dos alunos, poderiam ser melhorados têm 

fundamentalmente a ver com alguns que já foram referidos, nomeadamente, o factor 

tempo. Um conjunto significativo de formandos considerou que 45 horas não foram 

suficientes para se sentirem à vontade para trabalhar de forma independente com esta 

ferramenta tanto mais que, sugerem alguns, nas últimas aulas se deveriam proporcionar 

actividades muito semelhantes àquelas que se espera que um dia venham a utilizar com 

os seus alunos. A maioria considerou o tempo suficiente mas lamentou o facto de não 

ter computadores na sala onde decorria o estágio tendo alguns “desafiado” o docente no 

sentido de fazer uma visita no “próximo ano” à Escola onde vierem a ser colocados, 

chegando mesmo a fornecer o contacto telefónico para “combinar” essas visitas. Outros 

alunos que, pelo facto de não estarem a leccionar no 4º ano de escolaridade foram, à 

partida, excluídos da experiência que levámos a cabo, foram de opinião que a utilização 

do Cabri não tem que ficar restrita a alunos do 4º Ano e lamentaram o facto de não 

serem eles a colaborar já que, “pelo que têm conhecimento, a experiência que está a 

decorrer com alguns dos seus colegas, está a ter um êxito muito grande em toda a 

comunidade escolar”.  

A frequência desta disciplina de opção foi entendida por alguns alunos que a 

frequentaram como “um privilégio que deveria ser extensivo aos colegas”. 

 

 

Conclusão 

 

As preocupações com o nível e a qualidade da formação proporcionada a 

professores de 1º Ciclo do Ensino Básico tem vindo a merecer por parte de quem tem 

responsabilidades a esse nível, uma atenção cada vez mais cuidada, uma vez que se trata 

da formação de profissionais que irão exercer a sua actividade num nível de ensino, 

onde muitas das preferências e opções futuras das pessoas, ficam já definidas exigindo-

se, por essa razão, que esses profissionais, apresentem elevados níveis de competências 

em domínios também eles muito diversificados.  

Uma das áreas onde sistematicamente se verificam algumas fragilidades levando 

a acreditar que a formação neste domínio não tem tido muito sucesso, é a matemática. 



 

Temos consciência de que as fragilidades verificadas ao nível da formação de 

profissionais que, tão de perto lidam com níveis etários tão vulneráveis, tende a ser 

contagiante, a propagar-se e, talvez, a perpetuar-se, se algo não for modificado. 

Mas se por um lado se reconhece que uma componente de formação em 

matemática forte é essencial, por outro lado começa a questionar-se qual a área da 

matemática a privilegiar bem como a forma como deve ser feita essa formação. 

Existem, neste momento, muitas recomendações e algumas evidências, 

nomeadamente a partir do estudo que realizamos, que uma das áreas que mais pode 

contribuir para conferir coerência, consistência e utilidade à matemática, criando 

condições para uma formação mais sólida nesta área, é a geometria. Por outro lado, os 

avanços técnicos e tecnológicos mais recentes apontam-nos alternativas estratégicas que 

acreditamos ser promissoras em termos da sua abordagem. 

Assim, parece-nos recomendável que, ao nível da formação de professores do 1º 

Ciclo do Ensino Básico se proporcione uma formação matemática forte, onde a 

geometria seja uma das áreas mais privilegiadas e que, para o efeito, se recorra a 

ambientes poderosos (no sentido a que Teodoro (1992) se refere), neste caso, Ambientes 

de Geometria Dinâmica. 
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Introdução 

 

No sentido de enquadrar o surgimento dos decimais, muito recente na longa 

história dos números e de abordarmos a sua psicogénese, far-se-á uma breve alusão ao 

percurso que o homem desenvolveu neste domínio, francamente marcado pelas suas 

necessidades sócio-culturais, até à introdução dos mesmos, na Europa, em 1582, pelo 

belga Simon Stévin (Ifrah 1987; Estrada et al., 2000). 

Não cabendo nos limites deste trabalho desenvolver a história do pensamento 

numérico e da utilização do número1 parece, no entanto, importante perceber alguns 

passos da sua evolução, para melhor compreendermos as questões que lhe subjazem e 

lhe conferem uma importância determinante na evolução da matemática e doutras 

ciências, projectando-se na necessidade do seu ensino e aprendizagem, tornando-se 

simultaneamente causa e consequência das vivências sociais e culturais dos povos, já 

que, como diz Rico, “o conhecimento matemático, como todas as formas de 

conhecimento, representa as experiências materiais de pessoas que interactuam em 

contextos particulares, culturas e períodos históricos” (1996: 147) 

 

 

Os Números não Foram Sempre o que são Hoje nem são Iguais em Todas as 

Culturas 

 

                                                
1 Para uma melhor abordagem deste assunto, ver Rico (1996: 145-181) e Viznho (2002). 



No que respeita aos números e reportando-nos novamente a Luís Rico, “estão 

entre as ferramentas culturais básicas da mulher e do homem, dão canal e expressão às 

suas capacidades de classificar, contar e ordenar.(...) a sua presença detecta-se nos 

primeiros rastos de actuação reflexiva localizados em aglomerados humanos pré-

históricos” (1996: 145). 

Entretanto, os números não foram sempre o que são hoje nem são iguais em 

todas as culturas. Diversas civilizações da Antiguidade, além da egípcia, desenvolveram 

seus próprios sistemas de numeração. Alguns deles deixaram vestígios, apesar de terem 

sido abandonados (cf. Estrada et al., 2000).  

Segundo Rico (1996) e Estrada (2000a), na antiga Mesopotâmia – “entre rios”, 

Tigre e Eufrates —, actual Iraque, os especialistas (arqueólogos e antropólogos) 

estabeleceram que desde o nono milénio até ao quarto a.C. uma grande variedade de 

fichas de argila (o barro era muito abundante na região) serviram para designar 

números, medidas e categorias de objectos; os restos conhecidos de notação numérica 

são anteriores, em vários milénios, às primeiras formas conhecidas de escrita. 

Característica comum aos textos matemáticos da antiguidade que remontam aos 

períodos babilónicos é o uso de um sistema de numeração em que aparece, pela 

primeira vez, a noção de base. Esta noção estabelece um princípio de agrupamento de 

quantidades. Assim, cada n unidades de uma ordem constituem uma unidade de ordem 

superior, por exemplo: na base 10, o número 24 refere uma quantidade de 2 x 10 + 4. 

Mas o mesmo número na base 5 refere uma quantidade de 2 x 5 + 4, ou seja 14. 

Por vezes, recorrem a uma base ou combinam bases distintas — “Em geral, os 

sistemas de numeração usados dependiam do contexto e diferentes bases eram utilizadas 

nas necessidades do dia a dia” (Estrda, 2000a: 70).  

Embora também aparecessem as bases 20 e 5, a base dez e a base sexagesimal 

eram as mais usadas. Temos ainda hoje reflexo desta base, por exemplo, na contagem 

do tempo, agrupamos de 60 em 60 — sessenta segundos compõem um minuto e 

sessenta minutos compõem uma hora. Isto é consequência da numeração desenvolvida 

na Mesopotâmia, há mais de 4000 anos. Lá era usada a base sessenta, por influência do 

sistema balilónico. 

 

 

Revoluções Sócio-Culturais Importantes na Evolução dos Números na Antiguidade 

 



Refere Rico (1996) que “os sistemas numéricos das três grandes civilizações 

fluviais – Mesopotâmia, Egípcia e Indostânica – que exemplificam a revolução urbana 

que teve lugar por volta do ano 4000 a.C. são estruturalmente equivalentes como o são 

em muitos outros âmbitos da cultura” (ibid).  

Tal patenteia a ideia da construção cultural e social dos números e do seu uso, 

assim como o é o conhecimento científico — “O conhecimento científico é 

constitutivamente social dado que a ciência está socialmente orientada e os objectivos 

da ciência estão socialmente sustentados (Restivo (1992), citado por Rico id: 147). 

Por volta de 1000 a.C., surge uma nova revolução importante que se traduz pelo 

aparecimento da escrita alfabética nos povos semitas do Próximo Oriente, transmitida 

aos gregos, por volta de 800 a. C., dando origem aos sistemas numéricos alfabéticos, 

cujos exemplos são as numerações alfabéticas romana e a etrusca, a grega, a hebraica, a 

fenícia e a árabe, que vieram, como sabemos, a ter muita influência no nosso sistema de 

numeração actual. 

O autor destaca três contributos gregos para o desenvolvimento do conceito de 

número natural:  

• a escola pitagórica, que via o número não como uma simples etiqueta para uma 

colecção, o símbolo de uma quantidade ou uma construção intelectual, mas algo 

que tinha consistência em si mesmo, uma espécie de átomo, tendo como ideia 

base considerar cada número como um agregado de pontos sobre figuras 

geométricas, dando origem aos números figurados;  

• a conceptualização do processo de contar como processo indefinido (que nunca 

mais acaba) da qual Aristóteles é obreiro e; 

• a escola de Euclides que estabelece um conceito de número exclusivamente 

centrado na noção de número natural, tratando os racionais como proporções 

entre números ou entre longitudes2.(cf. Rico, 1996).  

Para um maior desenvolvimento deste assunto ver também Sá (2000). 

 

 

Génese e Importância dos Decimais    
 

                                                
2 O conceito de número de Euclides, junto com a sistematização da teoria dos números conhecida até ao 

momento, encontram-se nos Livros VII, VIII, e IX dos Elementos, em cuja base conceptual trabalharam os 
matemáticos durante dois mil anos (op. Cit.: 158) 



Um sinal específico para o zero parece ter surgido no norte da Índia pelo século 

V d.C., dando origem à numeração posicional. O zero denominou-se “sunya” que 

significa “vazio” em hindú, dando origem ao termo árabe “sifr” de onde surge o termo 

“zephirum” em latim, ou seja, o nosso actual zero (Rico, 1996:159). Segundo Silva 

(2000) “No que respeita ao zero (…) Brahmagupta define-o como resultado da 

diferença de duas quantidades iguais e usa-o, de forma correcta na soma, na subtracção 

e na multiplicação. Relativamente à divisão, diz que: ‘um número positivo ou negativo 

dividido por zero é uma fracção com zero no denominador’, mas considera 0/0=0. Isto 

mostra que Brahmagupta, apesar de ter definido zero de forma correcta, não foi sensível 

ao seu valor matemático” (383). É curioso notar ainda que os números negativos 

também foram introduzidos pelos indianos e devido à necessidade de representar 

débitos, enquanto os positivos representaram haveres (id: 382).  

Entre os árabes, e por divulgação dos hindús das suas tábuas astronómicas, o 

princípio posicional e o uso do zero passa a ser utilizado, tendo sido consolidado e 

divulgado o seu uso, dada a grande “expansão da cultura islâmica, o grande 

desenvolvimento económico que a acompanhou junto com os interesses científicos e 

administrativos” (Rico, 1996: 159). 

O sistema decimal de numeração árabe, cuja única diferença importante em 

relação ao nosso actual se traduz na forma dos seus algarismos, considera-se ter sido 

construído na Europa, ao longo da baixa Idade Média, em competição com o sistema de 

numeração romana que era utilizado pelas classes de mais alto nível cultural e 

económico. 

Entretanto, e conforme refere Ifrah (1987) 

“a descoberta do princípio de posição não veio apenas satisfazer os 
apaixonados pelas curiosidades matemáticas. Ela permitiu também, e 
sobretudo, que os matemáticos dos tempos modernos precisassem e 
unificassem determinados conceitos aparentemente distintos e edificassem 
teorias gerais até então inimagináveis. Por exemplo: as fracções foram 
conhecidas na antiguidade, mas, na falta de numerações bem constituídas, 
suas notações foram durante muito tempo mal fixadas, não homogéneas e 
inadaptadas às aplicações práticas. (...) A notação moderna das fracções 
ordinárias se deve aos hindus, que, devido a sua numeração decimal de 
posição, chegaram a simbolizar mais ou menos como nós urna fracção 
como 34/1.265: 34 (numerador) e 1.265 (denominador)” (326) 

 

Citando o mesmo autor (idib) “As fracções não foram consideradas desde a sua 

origem como números; nem se concebia a noção de fracção geral m/n, como m vezes o 



inverso de n. Os egípcios, por exemplo, só conheciam as fracções denominadas 

unitárias" (as de denominador igual a 1) e só exprimiam as fracções ordinárias através 

das somas de fracções desse tipo (por exemplo: 7/12 = 1/3 + 1/4) . 

Com o desenvolvimento do cálculo e da aritmética, ficou claro que as fracções se 

submetiam às mesmas regras que os inteiros e que eram, portanto, assimiláveis aos 

números (sendo um inteiro uma fracção de denominador igual a 1). Graças a esta 

extensão, os números, que outrora serviam apenas para recenseamento, tornaram-se  

marcas  adaptadas a inúmeros usos. De agora em diante, não só se podia comparar duas 

grandezas "por estimação", mas era possível dividi-las em parcelas ou pelo menos supô-

las divididas em partes iguais de uma grandeza da mesma espécie escolhida como 

padrão. Mas, apesar desse progresso, por causa de suas notações imperfeitas os antigos 

não foram capazes nem de unificar a noção de fracção, nem de construir um sistema 

coerente para suas unidades de medida. 

A partir da interpretação da ‘placa de Larsa’, pode concluir-se que os babilónios 

usavam um sistema de numeração posicional de base sessenta. Segundo Estrada 

(2000b) “Este sistema estaria já em uso no fim do 3º milénio a.C. e supõe-se que estava 

em íntima relação com notações metrológicas. (…) O sistema sexagesimal terá, 

naturalmente, aparecido para facilitar os cálculos com certas unidades de medidas de 

capacidade, de peso e de área” (71).  

Os babilónios foram os primeiros a atribuir às fracções uma notação racional, 

convertendo-as em fracções sexagesimais (fracções cujo denominador é igual a uma 

potência de 60) e exprimindo-as mais ou menos como se exprimem as fracções de horas 

em minutos e segundos: 33 min 45s (33/60h + 45/3.600h). Mas os babilónios não 

chegaram ao uso da "vírgula" para diferenciar os inteiros das fracções sexagesimais da 

unidade. A expressão (33 ; 45) tanto podia significar 33 h 45 min quanto O h 33 mm 

45s. Era urna notação "flutuante" que só o contexto podia precisar.  

Depois deles, os gregos tentaram atribuir uma notação geral às fracções ordinárias, 

mas a sua numeração alfabética prestava-se dificilmente a esta simbolização, o que os 

levou a desistir de qualquer tentativa para adoptar a notação sexagesimal de origem 

babilónica nos seus cálculos”.(Ifrah,1987: 326, 327). 

As notações antigas foram depois adoptadas e aperfeiçoadas pelo árabes, que 

inventaram a famosa barra horizontal. Inicialmente, só a parte inteira do número era 

representada no sistema de base 10; as fracções utilizadas eram fracções sexagesimais, 



com excepção do chamado sistema dos astrónomos que usava o sistema sexagesimal 

para inteiros e fracções (cf Estrada. 2000b). 

Em seguida, graças à descoberta das fracções denominadas "decimais" (aquelas 

cujo denominador é uma potência de 10)3, foi pouco a pouco transparecendo o interesse 

em prolongar a numeração decimal de posição no outro sentido, isto é, em termos 

modernos, na representação dos números "depois da vírgula"(cf. Ifrah, 1987). O sistema 

de representação pelas fracções decimais surgiu da necessidade de garantir uma divisão 

equitativa dos bens, numa sociedade em que a retribuição do trabalho era feita dessa 

forma (cf. Estrada: 2000b). 

Passou, então, a ser possível representar numericamente todas as fracções, 

inclusivamente os números inteiros, como fracções particulares, ou seja, aquelas que 

não apresentavam nenhum algarismo depois da vírgula (pensando na actual 

representação).  

 

 

Passos Decisivos para a Notação Actual dos Decimais 
 

Segundo a mesma fonte, (Ifrah, 1987) “na Europa, foi o belga Simon Stévin que, 

em 1582, deu o passo decisivo rumo a nossa notação actual, ao anotar do seguinte modo 

os nossos 679,567: 679(0) 5(1) 6(2) 7(3) (simbolizando deste modo: 679 unidades 

inteiras, 5 ‘unidades decimais da primeira ordem’ ou décimos, 6 ‘unidades decimais da 

segunda ordem’ ou centésimos e 7 ‘unidades decimais da terceira ordem’ ou milésimos) 

” (328), ou seja, na linguagem actual, uma decomposição do numeral em parte inteira e 

nas ordens da parte decimal, ou partes da unidade.  

Desde então, tal como refere Rico “(…) o sistema de numeração converte-se 

num instrumento essencial, não só para contar e ordenar, mas também para medir e 

exprimir dados científicos (…) está preparado para suster o conceito de número real; o 

estudo de valores aproximados e a teoria dos erros tem aqui a sua origem)” (id. 159). 

Dez anos depois, o suíço Jost Búrgi simplificou a notação ao eliminar a menção 

inútil da ordem das fracções decimais consecutivas, colocando no alto das unidades 

simples o signo0: 679º 567.  

                                                
3 Ou seja, por exemplo 2  ;   20  =   20 ;   200    = 200 
                                     10    102     100    103       1000 



No mesmo ano, o italiano Magini substituiu este símbolo por um ponto colocado 

entre o algarismo das unidades e o das décimas. Foi assim que nasceu a notação usada 

até hoje nos países anglo-saxões: 679.567. Quanto à nossa vírgula, segundo o mesmo 

autor, foi o neerlandês Wilbord Snellius que a inventou, no início do século XVII, 

passando o mesmo número a ser assim representado: 679,567 (cf.ibid). 

Esta representação está presente nas práticas quotidianas da grande maioria dos 

cidadãos de vários países, quer no sistema de preços e uso da moeda, quer na utilização 

das diferentes medidas (cf. Rico: 1996) 

 

 

Considerações Finais 
 

Conforme refere o mesmo autor “as consequências desta racionalização da 

notação e da representação das fracções foram incalculáveis em todos os domínios, a 

começar pela invenção do sistema métrico (...)”. O autor refere-se ao sistema 

metrológico fundado sobre a base dez, totalmente coerente e perfeitamente adaptado ao 

cálculo numérico, inventado pelos franceses e que "a Revolução Francesa ofertou, em 

1792, a todos os tempos e a todos os povos para seu maior proveito"(id: 328), em 

substituição aos velhos sistemas de unidades arbitrárias, incoerentes e variáveis. 

Assim, porque consideramos que saber Matemática e saber ensinar Matemática são, 

do ponto de vista educativo, indissociáveis, julgamos de capital importância a inclusão 

do estudo deste tema no plano de formação inicial de professores, por dois níveis de 

razões, relacionadas com o seu conhecimento profissional: 

• Ao nível do conhecimento do objecto. Para se conhecer o objecto matemático 

(como se pode avaliar o que se desconhece?), é necessário ter em conta os 

seguintes aspectos: conhecimento das etapas da sua génese e psicogénese; 

articulação da sua psicogénese com os conhecimentos já existentes; 

reconhecimento da sua importância científica; reconhecimento da sua 

importância social e cultural 

• Ao nível do conhecimento do objecto a ensinar. Considera-se que se reconhece a 

importância didáctica e pedagógica de determinado objecto de estudo, quando 

existem as seguintes condições: reconhecimento da diferença entre o “saber 

sábio” e o “saber a ensinar”; planificação da transposição didáctica do tema; 

análise dos passos da construção do seu significado pelos alunos; comparação 



das fases da construção “filogénica” do conceito com possíveis fases de 

construção do mesmo pelos alunos; promoção de uma epistemologia da 

avaliação - perceber os significados pessoais dos alunos e valorizá-los, como 

ponto de partida, para a construção da sua coincidência com os significados 

institucionais pretendidos.  
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O conhecimento inicial de matemática, desde que seja considerado como um 

sistema de representações, pode ser compreendido como alfabetização (Ferreiro,1995). A 

criança tem necessidade de adquirir saberes básicos que lhe permitam o acesso a outros 

mais sofisticados, que lhe possibilitem, por sua vez, a resolução de problemas cada vez 

mais complexos. A matemática, nesta perspectiva alfabetizadora, parece dar conta de 

papéis que poderiam dar legitimidade ao conhecimento, possibilitar o acesso a um certo 

conteúdo, ao seu modo de construção e a uma formação que compreenda tanto as estruturas 

psicológicas do sujeito como a de um sistema de valores tipicamente humano que é o modo 

de relacionar-se com o conhecimento, em detrimento de um relacionamento apenas 



mecânico e mnemónico. Deste modo, pretende-se enfatizar a co-responsabilização de 

educadores e crianças na construção do conhecimento.  

Na prática, ao nível da educação pré-escolar, alfabetizar em matemática não é 

escolarizar a criança precocemente em exercícios mecânicos, repetitivos e sem significado, 

mas algo que permite a evolução do pensamento matemático da criança de uma forma 

lúdica e significativa.  

 Projecto que partilhamos teve o seu ponto de partida na proposta da Oficina 

Pedagógica de Matemática (OPM) da Universidade de São. Paulo, como um projecto de 

investigação e formação de professores, em intercâmbio cultural entre Portugal e Brasil. 

Este envolve a Universidade de Aveiro, Jardins de Infância de S. João da Madeira e de 

Aveiro/ Portugal e de S. Paulo/Brasil, no qual se privilegia a partilha da formação e 

experiências entre educadores e crianças, numa perspectiva de investigação-acção. 

O grupo de Educadoras de Infância de S. João da Madeira, participantes neste 

projecto, criou assim, um espaço/tempo de reflexão e aprendizagem no sentido de 

enriquecer a sua prática pedagógica, colmatando lacunas da formação inicial em relação 

aos conhecimentos matemáticos, (re)aplicando-os intencionalmente. Simultaneamente, 

desenvolveu-se uma dinâmica de cooperação, de intercâmbio e de desenvolvimento de 

actividades de matemática entre contextos socioculturais diferentes. 

A dinâmica de formação privilegiará a colocação de situações-problema cujas 

soluções possam conduzir à elaboração de novos conhecimentos, referentes não apenas aos 

conteúdos matemáticos, mas também á própria prática docente. Pretende-se 

instrumentalizar o grupo para o exercício profissional buscando desenvolver uma 

metodologia de investigação-acção, discutindo, elaborando, aplicando e avaliando as 

actividades de ensino reestruturando e sistematizando um projecto pedagógico em 

matemática. No âmbito de uma metodologia de acção-reflexão-acção (Shön, 1987; 

Zeichner, 1993), o trabalho passou a ser entendido, a partir deste momento, como um 

conjunto de actividades sistemáticas cuidadosamente planeadas com intencionalidade 

pedagógica.  

Esta sistematização possibilita ao educador um movimento de reflexão sobre a 

prática e simultaneamente a promoção da auto-estima profissional e do sentimento de 

autoria, elementos favorecedores do desenvolvimento profissional. 



O desenvolvimento profissional alcançado com esta metodologia permitiu, aos 

educadores envolvidos no projecto, tomarem consciência de que noções matemáticas 

aparentemente complexas podem tornar-se simples e acessíveis às crianças, desde que 

vividas por estas. 

Assim, através da história do conceito de número, histórias virtuais e jogos 

desenvolvemos actividades lúdicas promotoras do controlo de quantidades, através da 

correspondência biunívoca, ordenação e agrupamento numérico, numeral indo-arábico, 

probabilidade/estatística, medidas e geometria. A correspondência inter-grupos (educadores 

e crianças) foi o elo de ligação que escolhemos para fazer a comunicação das nossas 

descobertas, das nossas dúvidas, para pedirmos opinião aos colegas e, até, para trocarmos 

materiais e jogos desenvolvidos, sempre no âmbito dos conhecimentos e conceitos 

matemáticos que foram reconstruídos. 

Esta metodologia privilegia a interacção como factor determinante no processo de 

construção de conhecimento, tanto do adulto como da criança, inserindo assim este projecto 

na perspectiva sócio-construtivista de Vygotsky, reconhecendo o papel do educador como 

mediador nesse processo de construção e desencadeando mudanças significativas na sua 

prática profissional. 
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“To be a teacher requires extensive and highly organized 
bodies of Knowledge” 

Shulman, 1985 
 

“Address teacher knowledge and student learning at the same 
time… teacher’s subject matter knowledge of school 
mathematics is a product of the interaction between 
mathematical competence and concern about  teaching and  
learning mathematics.” 

Liping Ma, 1999 
 

 

 

O entendimento que se tem das competências matemáticas necessárias, tanto no que 

diz respeito aos alunos como aos futuros professores, tem vindo a sofrer alterações 

principalmente nas últimas duas décadas e está longe de ser consensual. Nos últimos anos 

assistimos a um processo de mudança cultural no que diz respeito à educação matemática. 

De uma matemática sem significado para os alunos, compartimentada, baseada 

exclusivamente em formalismos, regras e símbolos, pretende-se passar para uma 

matemática contextualizada em situações da vida real, de resolução de problemas e onde a 

compreensão e a interligação de conceitos aparece em primeiro plano.  



 

 

As “Normas para o Currículo e a Avaliação em Matemática Escolar” (1989, 2001), 

assim como o relatório “Mathematics Count” (Cockcroft, 1982), mostram a opção por uma 

matemática escolar baseada na resolução de problemas e a sua aprendizagem como um 

processo pessoal baseada em experiências significativas. Até que ponto é que isto afecta os 

professores de matemática? Até que ponto é que isto altera a formação de professores? 

A partir dos anos oitenta têm surgido em Portugal documentos oficiais (por exemplo 

programas, orientações curriculares), artigos publicados em revistas como a Quadrante ou a 

revista Educação e Matemática, explicitando uma matemática escolar, principalmente na 

educação básica, que seja para todos, e onde a par da construção de conceitos e aquisição de 

procedimentos se tenha em conta o desenvolvimento de capacidades e atitudes. Também 

em encontros de professores de matemática se ouvem vozes defendendo as novas linhas de 

orientação da educação matemática, onde a matemática escolar mais do que um produto a 

ser assimilado é um processo e onde saber matemática se identifica com fazer matemática. 

Essas vozes vêm essencialmente de uma comunidade científica a que estão ligados 

educadores matemáticos, investigadores e também alguns professores. Mas não existirá um 

fosso a separar este grupo da maioria dos professores, que nas salas de aula parece 

continuar a perpetuar uma matemática compartimentada e sem significado para os alunos?  

Sabemos que há ainda hoje professores que defendem que ensinar matemática é 

essencialmente ensinar a fazer cálculos rigorosos, e aplicar fórmulas e regras, opondo-se 

aos que consideram que a compreensão dos conceitos deverá estar subjacente à capacidade 

de usar os procedimentos em situações apropriadas e fazendo portanto sentido. Há também 

um grupo que defende a resolução de problemas como única meta da Matemática, 

desprezando o cálculo, (e até por vezes os conceitos) e que na nossa opinião contribui para 

que se radicalizem posições e para que alguns alunos cheguem ao ensino superior sem o 

mínimo sentido do cálculo aritmético e algébrico, o que nos parece limitativo e talvez 

impeditivo do desenvolvimento da competência matemática ou, de uma forma mais ampla, 

da literacia matemática. Esta situação desequilibrada, levanta duas questões principais: Que 

matemática os professores necessitam de saber para virem a ser bons professores de 

matemática? Como é que os conhecimentos de matemática de um professor vão influenciar 

a sua prática? São questões que, se por um lado atormentam quem tem a seu cargo a 



 

 

formação inicial de professores de Matemática e a formação de professores do 1º Ciclo, por 

outro lado são altamente desafiadoras.  

No entanto, na perspectiva da formação de professores não basta pensar na 

componente da competência exclusivamente dos conhecimentos matemáticos, mas também 

na componente da aprendizagem da matemática, isto é nos processos de ensino e de 

aprendizagem, o que evidentemente tem de ter em linha de conta o nível de ensino a que o 

futuro professor se irá dedicar. Ele terá de perceber ainda a matemática dos alunos, as suas 

dificuldades, prestar atenção aos alunos que têm falta de confiança, perceber como tornar as 

aprendizagens dos alunos mais ricas. As competências matemáticas à saída da formação 

inicial de um professor irão pois muito além de um saber matemático como se de um 

matemático, engenheiro, economista se tratasse. Relativamente ao tipo de conhecimento 

matemático de um professor, MA (1999) refere que há aspectos particulares desse 

conhecimento que derivam do facto de os professores terem de promover a aprendizagem 

nos alunos e de serem capazes de tornar explícitas as conexões entre os diferentes 

conceitos. 

Na formação de professores de Matemática pretende-se formar bons professores, 

isto é capazes de ensinarem Matemática no amplo sentido de desenvolver capacidades e 

saberes matemáticos nos alunos e que sejam ao mesmo tempo capazes de tomar a seu cargo 

o seu próprio desenvolvimento profissional. Então que competências deverão ser 

desenvolvidas durante a formação dos futuros professores? 

Neste encontro e mais precisamente neste grupo de discussão iremos partilhar as 

nossas questões, os nossos saberes e experiências numa tentativa de encontrar uma 

plataforma de acção que permita ir construindo um futuro melhor para os nossos alunos, 

que nas escolas ainda continuam a ter insucesso em Matemática, a detestar a disciplina e 

pior que tudo a não terem confiança nas suas capacidades porque não conseguem 

entender… São os professores que têm o papel de implementar um currículo de preparar as 

situações de aprendizagem e de promover as interacções necessárias para que as 

aprendizagens aconteçam. “Para melhorar a educação matemática dos alunos, deve-se 

melhorar a qualidade do conhecimento da matemática escolar por parte dos professores” 

(Ma, p.144).  



 

 

Neste documento e na tentativa de analisar as competências matemáticas do 

professor à saída da sua instituição de formação iremos abordar três aspectos fundamentais: 

1) Conhecimento matemático, onde vamos inserir um “retrato” dos alunos no início da sua 

formação e uma breve referência a dois exemplos de formação de professores, o da Escola 

Superior de Educação de Lisboa (ESELx) e o da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro; 2) conhecimento dos alunos; e 3) conhecimento de processos de ensino e 

aprendizagem. 

 

 

 

Conhecimento Matemático 

 

É já do senso comum que não basta saber matemática para saber ensinar 

matemática, mas o que o professor sabe vai influenciar o que os alunos aprendem. Aprender 

matemática para ensinar é aprender a relacionar a matemática e a pedagogia por um lado, e 

por outro é perceber como é que essa relação funciona na prática com os alunos. Por isso, 

parece-nos ser de extrema importância que esta aprendizagem se comece a fazer durante a 

formação inicial e não se deixe para o fim do curso o início das intervenções em situações 

reais. Há no entanto dois modelos de formação que divergem neste aspecto; enquanto o 

modelo das Escolas Superiores de Educação integra a prática durante o percurso de 

formação desde o 1º ano, permitindo que as disciplinas teóricas se enriqueçam com 

questões da prática, o modelo das Universidades deixa para o final do curso o chamado 

estágio numa perspectiva de primeiro aprenderem a teoria e depois a aplicarem na prática 

em situações de sala de aula.  

  Sabemos que a formação inicial é uma etapa na formação e desenvolvimento do 

professor e que o “passado” das aprendizagens “moldaram” já de alguma maneira o 

professor estudante. Irá ser durante a vida profissional que todo o saber irá tomar uma 

expressão reflectida e mais aprofundada. Por outro lado a actualização profissional ao longo 

da vida obriga a uma preparação na formação inicial virada para a auto-formação, isto é, 

para o desenvolvimento de hábitos de trabalho, de reflexão, de procura de informação, da 



 

 

aprendizagem autónoma e gosto pela área científica e pela profissão, o que implica o 

desenvolvimento de ferramentas mentais. 

 Por outro lado é importante desmistificar a ideia dos formandos de que a formação 

inicial é definitiva, no sentido de que finda a licenciatura ficam a “saber tudo o que há para 

saber”. É importante compreender que a Matemática é uma ciência em constante 

desenvolvimento. Portanto, ao longo de cerca de quarenta anos de carreira profissional 

muito será feito de novo nas diversas áreas da Matemática, podendo eventualmente surgir 

outras áreas, veja-se por exemplo o caso da estatística, da programação linear, da teoria de 

grafos. 

Antes de analisarmos o conhecimento matemático de um professor, vamos referir o 

perfil do aluno quando chega à instituição de formação relativamente aos seus 

conhecimentos e do seu modo de estar face às aprendizagens e vamos resumidamente dar a 

conhecer dois exemplos de formação de professores em instituições portuguesas. 

 

 

Perfil dos Alunos no Princípio da sua Formação Inicial 

 

As competências dos professores de matemática à saída da formação inicial têm 

como uma das condicionantes as características dos alunos à entrada da instituição de 

formação e têm evidentemente a ver com o plano de estudos e com o modo como é 

implementado. Visto que a aprendizagem da matemática assenta em conhecimentos e em 

experiências anteriores, o modo como cada futuro professor integra as vivências e as 

aprendizagens durante os quatro anos de formação irá forçosamente variar de aluno para 

aluno, na medida em que o seu passado matemático, isto é o conjunto de experiências 

durante a escolaridade básica e o ensino secundário, terá também sido diferente. Há no 

entanto algumas características comuns aos alunos que chegam às instituições de formação 

e que assentam essencialmente numa visão da matemática muito mecanicista e rotineira, 

muito pouco virada para a compreensão de conceitos, muito compartimentada. É 

confrangedor verificar que alunos vindos do secundário resolvem problemas de sucessões, 

por exemplo, sem fazerem a mínima ideia do que fazem e do porquê, somente porque tantas 

vezes repetiram os mesmos exercícios que acabaram por os saber resolver sem no entanto 



 

 

darem significado aos procedimentos que tão bem executam. Num teste de diagnóstico 

resolvido por alunos à chegada à ESE de Lisboa, onde as perguntas versavam temas do 

programa dos 1º e 2º ciclos do ensino básico, somente 14% dos alunos da variante 

Matemática/ Ciências e 3,2% das variantes de Música e de EVT respondem correctamente a 

mais de 50% das questões ligadas aos números e operações. Relativamente às questões de 

forma e espaço, as percentagens são respectivamente 14% e 8,6 % e em relação às questões 

de grandezas e medidas são 6,4% e 1,8%. Ninguém respondeu correctamente a todas as 

perguntas do teste (120 alunos). Ainda como exemplo da falta de preparação dos alunos, 

futuros professores do 1º ciclo e de Matemática do 2º ciclo (provavelmente acontecerá o 

mesmo na entrada para os ciclos mais avançados), 50% dos alunos não sabe ler o número 

3723,021 e somente 55% sabe indicar o número de dezenas do número 1025,3. Não sabem 

identificar números entre dois números decimais dados, por exemplo entre 2,7 e 3,4 (40% 

acertou) e somente 36% soube representá-los na recta. Metade dos alunos não soube 

identificar um ângulo obtuso de uma figura. Quando se pedia para, perante a figura de um 

prisma pentagonal, descrevê-lo sem usar a palavra prisma, houve respostas tais como: “É 

uma pirâmide”, “é um sólido geométrico constituído por duas faces hexagonais”, “A figura 

é um pentágono. Tem cinco lados iguais”. De realçar que para a quase totalidade dos alunos 

3,15 horas são 3 horas e 15 minutos. 

No entanto, e como nota positiva convém referir que se vai notando uma ténue 

mudança no tipo de aprendizagem que se faz na escolaridade básica e no ensino secundário, 

o que permite que apareçam uns poucos alunos com capacidade de resolver problemas e 

actividades de investigação identificando procedimentos adequados. Recorrem 

principalmente a procedimentos figurativos para resolver problemas. Nos últimos anos 

nota-se que o domínio da álgebra é praticamente nulo e que não estão habituados a usar o 

cálculo mental. 

Outros aspectos que realçam logo no 1º ano de formação são: o não saberem estudar 

matemática, a menos que seja fazerem os exercícios de um manual ou de uma ficha e a falta 

de autonomia para procurarem aquilo que não sabem, o que aliás lhes é difícil de 

identificar, pois também lhes falta hábitos de reflexão sobre o que sabem ou não sabem. 

Pimm (1987) relaciona a linguagem escrita e oral com a compreensão e o 

conhecimento matemático. No seu livro “Speaking Mathematically: Communication in 



 

 

Mathematics Classroom”, ele analisa aspectos da comunicação na sala de aula e considera a 

matemática simultaneamente uma mensagem e um meio de comunicação. Sabemos, no 

entanto que de um modo geral os professores do ensino básico e secundário de matemática 

não incentivam a escrita nem a oralidade, sendo portanto natural que os alunos chegados às 

instituições de formação, não consigam nem escrever nem falar sobre o que aprendem ou 

sobre as dúvidas que têm. Ler e escrever são actividades fundamentais na aprendizagem da 

matemática (Laborde, 1987). Esta autora levou a cabo um estudo sobre o modo como os 

alunos constroem o significado de noções matemáticas através de textos escritos. Alunos do 

9º ano teriam de ler 4 textos que introduziam operações com raízes quadradas. 

Seguidamente, a pares teriam de escrever um novo texto de modo a apresentá-los a outros 

colegas. Estes textos produzidos pelos alunos permitiram entender o que os alunos tinham 

percebido dos textos dados. Entre outros resultados Colette Laborde identificou que a 

maioria dos alunos reconheceu que todos os textos indicavam as mesmas propriedades das 

raízes quadradas e que a compreensão dos textos não consistiu somente em extrair 

informação, mas antes na construção de uma representação geral do conteúdo do texto e da 

articulação global entre as diferentes partes. Este tipo de actividade, reescrever em 

linguagem comum mensagens escritas em linguagem simbólica, é muito pouco usual nas 

nossas salas de aula de matemática.  

A reflexão é outra condição indispensável na aprendizagem (por exemplo, Zeichner, 

1987), principalmente quando essa aprendizagem provém de experiências pessoais. Mas 

também este aspecto nos parece um dos menos praticados nos ensinos básico e secundário. 

A utilização de materiais de apoio às aprendizagens, a resolução de problemas e as 

actividades de descoberta, sem uma reflexão posterior perdem muito do seu potencial 

matemático. Os futuros professores chegam às instituições de formação sem hábitos de 

reflexão, habituados a aceitar o que é dito pelo professor, e a reproduzirem o que 

aprenderam do mesmo modo que ouviram. 

 

 

Modelos de Formação Inicial de Professores 

 



 

 

Tendo em conta as componentes disciplinares e pedagógicas e a integração do 

estágio ou prática pedagógica, existem em Portugal, actualmente dois modelos de formação 

inicial de professores de matemática: O modelo integrado, isto é a componente pedagógica 

e a prática pedagógica vão acontecendo durante o curso ou o modelo sequencial onde a 

formação pedagógica aparece no fim das disciplinas específicas e a prática no último ano do 

curso. Neste documento iremos dar um exemplo de cada um destes modelos: Escola 

Superior de Educação de Lisboa (ESELx) e Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD). 

 

A Formação Matemática na ESE de Lisboa 

Na formação inicial de professores, a formação matemática nesta instituição destina-

se a educadores, professores do 1º ciclo e professores do 2º ciclo. Neste documento iremos 

somente referir a formação dos dois últimos, que se pode fazer em três tipos de curso: a) 

curso de professores do 1º ciclo, b) curso das variantes de Português/ Francês, Português/ 

Inglês, Educação Musical, EVT (Educação Visual e Tecnológica), c) curso da variante de 

Matemática / Ciências. Estes cursos das variantes permitem que os professores formados 

leccionem também no 1º ciclo. As percentagens da carga horária de Matemática 

relativamente ao total das horas do curso são respectivamente 11,6%, 5,75% e 28% (para 

mais informação ver o texto “A formação para o Ensino da Matemática na Perspectiva da 

ESE de Lisboa”. Inafop, 2002). Facilmente podemos perceber que a formação para o 1º 

ciclo dos futuros professores das variantes de línguas, da música e EVT é bastante 

deficitária, até porque de um modo geral estes alunos não têm o ensino secundário de 

Matemática e muitos trazem a Matemática “cortada” desde o 1º ciclo. Apesar de não haver 

ainda nenhum trabalho de investigação sobre as consequências desta formação junto dos 

alunos do 1º ciclo, facilmente se percebe que só podem ser desastrosas. Os próprios alunos 

reconhecem a insuficiente formação e referem a insegurança que sentem de puderem vir a 

leccionar Matemática no 1º ciclo, o que aliás acontece com alguma frequência. 

No planos de estudos da ESE de Lisboa, há disciplinas tais como “Fundamentos de 

Matemática”, “Educação Matemática” e “Actividades e Materiais no ensino da Matemática 

do 1º ciclo”, comuns a todas as variantes e ao 1º ciclo. No caso das variantes (excepto a da 

Matemática/ Ciências), estas disciplinas constituem os únicos espaços de aprendizagem da 



 

 

matemática e de didáctica da matemática. No 1º ciclo e na variante Matemática/ Ciências há 

outras disciplinas como Modelos Matemáticos, Geometria, Matemática Discreta e 

Estatística, Metodologia do Ensino da Matemática, Computadores no Ensino da 

Matemática, Actividades e Materiais no Ensino da Matemática do 2º ciclo (estas 4 últimas 

só na variante). É fácil de perceber que os 28% de formação matemática dos alunos do 

curso da variante Matemática/ Ciências permitem proporcionar uma formação mais rica, 

apesar de mesmo assim não ser a desejável. O facto da formação se fazer ao mesmo tempo 

para o 1º e 2º ciclos traz grandes problemas na qualidade para ambos os ciclos. 

Durante a formação temos como princípio acompanhar a formação científica 

matemática, dentro do possível com a formação didáctica, isto é tentamos relacionar a 

Matemática que vão aprendendo durante o curso, com os temas e respectivas didácticas dos 

1º e 2º ciclos do programa dos alunos. O recurso à comunicação, à resolução de problemas, 

aos materiais, são usadas na formação tanto como recurso das aprendizagens dos futuros 

professores, como para virem a usá-los com os seus futuros alunos. Acompanhamos as 

experiências concretas com posterior reflexão sobre os conteúdos e sobre os processos. Não 

será somente a ouvir falar os formadores sobre o uso deste ou daquele material ou nas 

vantagens do recurso às diferentes formas de comunicação nas aprendizagens da 

matemática, que os fará pôr em prática o que ouviram mais tarde. Por exemplo se 

trabalhamos os sistemas de numeração usando algum tipo de material concreto (MAB, 

ábaco, ou outro), segue-se uma discussão analisando aspectos tais como vantagens e 

desvantagens do seu uso, que materiais serão os mais indicados para as diferentes idades 

dos alunos, que outras abordagens, como se fará a passagem da manipulação para a escrita 

simbólica. Quando trabalhamos a proporcionalidade directa, começamos por apresentar 

situações de proporcionalidade directa e outras situações que não são e depois de 

resolverem os problemas fazemos uma análise dos processos de resolução, e também uma 

reflexão sobre os erros dos alunos, que por vezes são também os erros deles. 

Simultaneamente os futuros professores estudam os assuntos matemáticos ligados a este 

tipo de actividades, por exemplo, no caso da proporcionalidade “revisitam” certo tipo de 

funções estudadas no ensino secundário.   

Dentro do possível a componente científica vai sendo trabalhada através de 

situações muito ligadas ao currículo dos alunos do 1º e 2º ciclos. Esta contextualização de 



 

 

estudo, parece-nos acarretar significado pedagógico ao conhecimento matemático e permite 

uma conexão entre vários temas e conceitos. Algumas vezes os nossos alunos dizem já ter 

estudado este ou aquele tema no ensino básico ou secundário, mas referem que só na ESE 

ficaram a perceber “doutra maneira”, quer isto dizer mais fundamentado em situações 

concretas, mais interligado com outros assuntos, mais justificado. Estas duas fases de 

experimentação e da consequente reflexão, acontecem, actualmente em quase todas as 

disciplinas. Ainda, nalgumas disciplinas (por exemplo nas metodologias) os alunos 

desenvolvem planos de aula, elaboram materiais, preparam actividades para os seus futuros 

alunos ou para a intervenção na prática pedagógica. O formador proporciona textos, 

discutem-se resultados de investigação, consultam-se e avaliam-se manuais escolares. De 

um modo geral estes trabalhos são feitos em grupo que depois são apresentados à turma, 

seguindo-se um fundamental debate e uma crítica feita por todos, professor e alunos. Esta 

transferência para situações de aula é aquela onde os nossos alunos referem que aprendem 

mais. Quando os planos de aula são postos em prática durante a prática pedagógica1, 

surgem questões que trazidas para as disciplinas são um manancial de conteúdos.   

 Evidentemente que no caso das variantes das Línguas, EVT e de Música, o tempo 

disponível é tão escasso, que pouco se pode fazer, principalmente no que diz respeito aos 

conhecimentos matemáticos destes professores (já tão deficitários no início da formação), e 

que, por falta de vagas nas disciplinas da variante acabam a dar aulas no 1º ciclo.  

 

O Modelo das Universidades: O Caso da UTAD 

 Na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro existem vários cursos de 

formação inicial de professores: as licenciaturas em Educação de Infância, em Ensino 

Básico - 1º ciclo e em Matemática (Ensino de) para o 3º ciclo do Ensino Básico e Ensino 

Secundário.  

 Do plano de estudos da licenciatura em Educação de Infância fazem parte três 

disciplinas semestrais de Matemática, a saber: Matemática I, Matemática II (alternativa à 

Língua Portuguesa) e Metodologia da Matemática. 

                                                 
1 os alunos começam a intervenção na sala de aula desde o 2º ano do curso; o 1º ano é dedicado ao 
conhecimento das instituições do 1º e 2º ciclos e do meio envolvente 



 

 

 Comparativamente com esta licenciatura e no que diz respeito à Matemática, do 

plano de estudos da licenciatura em Ensino Básico - 1º ciclo apenas consta mais uma 

disciplina semestral de Matemática. Em contrapartida, do plano de estudos da licenciatura 

que habilita para o 3º ciclo do Ensino Básico e para o Ensino Secundário fazem parte 23 

disciplinas da área da Matemática. 

 A licenciatura em Matemática (Ensino de) começou no ano lectivo de 1994/95, 

tendo o seu plano de estudos sido reformulado, pela primeira vez, no ano lectivo de 

2002/03. Esta licenciatura tem a duração de cinco anos, sendo os dois primeiros 

constituídos fundamentalmente por disciplinas de Matemática, os terceiro e quarto anos 

constituídos por disciplinas de Matemática, de Ciências da Educação e por algumas 

disciplinas de Ciências da Computação e Física.  

 Mais detalhadamente, o plano de estudos da licenciatura em Matemática (Ensino de) 

é constituído por 41 disciplinas (semestrais), das quais 23 são da área de docência. Nesta 

reestruturação procurou-se distribuir o peso das diversas vertentes de formação de modo a 

cumprir o indicado no D.R. de 15/12/200, 2ª série, 3.5ii, a saber: a) formação cultural, 

social e ética - 15 ECTS; b) formação nas áreas de docência - 150 ECTS; c) formação 

educacional geral e didácticas específicas - 50 ECTS; d) iniciação à prática profissional - 50 

ECTS. 

 No 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário a formação inicial tipo abarca, 

essencialmente, quatro grandes áreas da Matemática, designadamente a Análise, a Álgebra, 

a Geometria e a Estatística; algumas áreas de ligação, tais como a História da Matemática, a 

Didáctica da Matemática, a Computação no Ensino da Matemática; e esporadicamente 

algumas outras disciplinas relativas a tópicos de investigação mais recente, como por 

exemplo a Teoria de Grafos.  

 Será o desejável? Até que ponto se deverá ir mais além do que o futuro professor 

terá de ensinar? Será que o jovem aprendiz de professor consegue estabelecer as adequadas 

e desejáveis ligações entre a matemática que aprende (e sabe) e a matemática que terá de 

ensinar (isto é, a matemática que se espera que os seus alunos aprendam)? Em que 

momento da sua formação é que este aspecto é tido (ou deve ser) tido em consideração? 

Uma sugestão é que os programas das diversas disciplinas devam ter sempre subjacente a 



 

 

quem se destinam e a matemática escolar pode/deve ser o ponto de partida e o ponto de 

chegada de cada um deles.  

 O quinto ano é destinado a um estágio pedagógico realizado numa Escola 

Secundária ou de 3º ciclo do Ensino Básico da zona.  

 Em linhas gerais, o Estágio Pedagógico da licenciatura em Matemática (Ensino de) 

é composto por duas componentes: uma desenvolvida na Escola em situação real de 

trabalho e sob supervisão do orientador da Escola e outra desenvolvida na Universidade 

através de seminários proferidos pelos estagiários e sob supervisão do orientador da 

Universidade (estes seminários realizam-se com a presença de todos os estagiários e de 

todos os orientadores da universidade). Só em casos excepcionais é que o orientador da 

Universidade se desloca às Escolas. A classificação final é estabelecida pelos dois 

orientadores, tendo a classificação de cada um deles o peso de 50%. 

 De notar que a Universidade não tem qualquer intervenção na escolha nem dos 

professores orientadores de Estágio Pedagógico das Escolas, nem das Escolas onde se 

realizam os estágios. Essa função cabe à Direcção Regional de Educação do Norte. Quanto 

ao Orientador da Universidade, este é recrutado de entre os docentes universitários da 

especialidade, sempre que possível doutorado.  

 Não será já tempo de formar os professores orientadores de Estágio Pedagógico das 

Escolas? De criar um processo de selecção - baseado na qualidade - desses professores? E, 

voltando um pouco atrás... bastará que o orientador do Estágio Pedagógico da Universidade 

seja doutorado na área da especialidade para garantir que seja um bom orientador de Estágio 

Pedagógico? 

 É importante realçar que no curso de formação de professores para o 3º ciclo do 

Ensino Básico e para o Ensino Secundário da UTAD, (ainda) não existe um plano de acção 

comum, no sentido de todos os docentes cumprirem determinadas orientações 

metodológicas adequadas à especificidade da formação de professores. Sublinhámos o 

ainda pois trata-se de um processo que está em evolução. 

O professor do 3º ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário tem, pelo menos 

duas características que o diferencia dos professores de Matemática dos níveis de ensino 

anteriores, nomeadamente: apenas lecciona Matemática; os seus alunos são adolescentes, 

em média com mais de 12 anos.  



 

 

 Como é sabido para o ensino da Matemática em geral, também nestes níveis de 

ensino o professor deverá possuir conhecimentos sólidos de matemática escolar. Parece-nos 

porém, que isso não basta, devendo esse conhecimento ser acompanhado de uma formação 

matemática mais ampla. Apresentamos dois argumentos em defesa desta posição: (i) essa 

formação matemática dará ao professor uma visão (ainda que superficial) da amplitude, 

dimensão, aplicabilidade e diversidade da ciência que ensina, o que lhe possibilita 

sensibilizar e instruir os alunos, bem como alargar os horizontes desses jovens; (ii) 

permitir-lhe-á estabelecer ligações entre tópicos matemáticos a leccionar de modo a criar 

e/ou promover situações de aula mais enriquecedoras para a aprendizagem. 

 

 

Que Conhecimentos? 

 

Apesar de muito se ter escrito sobre a preparação matemática dos professores (Ball, 

Lubienski, Mewborn, 2001; Tirosh, 2000; Simon, Tzur, Heinz, Kinzel, 2000; Ma,1999; 

Behr, Khoury, Harel, Post e Lesh, 1997), questões tais como, que conteúdos matemáticos os 

futuros professores deverão dominar, como é que deverão desenvolver e integrar esses 

conhecimentos, e como é que os conhecimentos que possuem se relacionam com as suas 

práticas na sala de aula, não parecem ter uma resposta única e simples. Investigação nesta 

área indica que os professores revelam muitas falhas de conhecimento matemático mesmo 

em conteúdos dos currículos dos alunos. Frequentemente os seus conhecimentos são 

técnicos e desligados, e como tal surgem dificuldades em encontrar tarefas que sejam 

matematicamente desafiadores para trabalhar na sala de aula. 

 Não está provado que o número de disciplinas de matemática que o professor tenha 

tido na sua formação esteja relacionado com melhores performances dos seus alunos (Ball, 

D. e outros, 2001) Estes autores afirmam que mesmo os professores que possuem uma 

formação matemática mais ampla não dão garantia de saber lidar com as complexidades de 

ensinar matemática elementar. Ma, 19992, na sua investigação verificou que embora os 

professores dos Estados Unidos da América tivessem tido uma formação matemática mais 



 

 

avançada durante o ensino secundário e durante a sua formação, do que os professores 

chineses, estes mostraram uma maior compreensão do conhecimento matemático que se 

ensina na escola do ensino básico do que os professores americanos. Também o facto da 

investigação focar essencialmente o conhecimento matemático dos professores do ensino 

elementar parecer indicar que esse conhecimento não é um problema para os professores do 

ensino secundário, ”trabalhos de investigação, visando professores do secundário, mostram 

que isso não é verdade” ( Ball et al, 2001, p. 444). 

Ball, Lubienski, e Newborn, (2001), no seu artigo “Research on Teaching 

Mathematics: the Unsolved Problem of Teachers’Mathematical knowledge” sumariam a 

investigação feita com professores americanos relativamente à sua compreensão de ideias e 

relações fundamentais de matemática, como por exemplo, sistema de numeração decimal- 

“place value”- divisão,  números, racionais,  funções, geometria e medidas e prova. Deste 

trabalho, neste documento iremos mostrar os exemplos da multiplicação e valor de posição 

dos algarismos num número e um exemplo de prova. 

 

Multiplicação e “place value” 

Foram, entrevistados 19 alunos da formação inicial de professores do ensino básico 

e secundário. Uma das questões era a seguinte: Imagine que os seus alunos multiplicavam 

dois números da seguinte forma, esquecendo-se de “andar uma casa para a frente” em cada 

uma das linhas, o que faria para os esclarecer?   

 

        123 

     x 645 

     ______ 

        615 

        492 

        738 

     _____ 

     1.845 

                                                                                                                                                     
2O estudo de Liping Ma envolveu 23 professores americanos e 72 professores chineses. Os professores 
chineses completam o nono ano e recebem mais dois ou três anos de formação numa escola de formação. Os 



 

 

Nalguns casos os futuros professores não sabiam de todo a razão de ser do algoritmo 

e noutro pareceu que não eram capazes de explicar. Explicavam no algoritmo, a 

necessidade de “andarem uma casa para a frente”, “alinharem correctamente”, “usarem o 

zero para marcar o lugar”, marcar “o lugar das unidades”, o “lugar das dezenas”, referindo o 

sítio onde deviam colocar os algarismos e não os aspectos essenciais do valor de posição 

dos algarismos num número. Com efeito para perceberem o processo teriam que dominar 

no sistema de numeração decimal, as unidades, as dezenas e as centenas, nomeadamente o 

valor dos algarismos na escrita dos números. Assim no número 123, o 1 representa uma 

centena, o 2 duas dezenas e o 3 representa três unidades, (100+20+3). Neste exemplo 

123x645 primeiro multiplica-se 5x123=615, depois 40x123=4920 e depois 600x123= 

73800 e finalmente adicionam-se os três produtos.  

Este processo rápido de fazermos o cálculo esconde a base conceptual do 

procedimento. 

 

          123    

     x 645 

     ---------   

        615 

      4920 

               73800 

             ------------ 

      

Mais ainda, as pessoas aprendem o algoritmo sem perceberem a fundamentação 

conceptual, que consiste na propriedade distributiva e do modo com o sistema de 

numeração decimal funciona: 123x(600+40+5)=123x600+123x40+123x5. Usando a 

mesma tarefa, Ball estudou professores em serviço e obteve os mesmos resultados. É 

interessante verificar que Liping Ma usou esta tarefa com 72 professores chineses e eles 

sabiam justificar o algoritmo da multiplicação através da propriedade distributiva e do valor 

de posição dos algarismos. As razões desta diferença parecem ser justificadas pelo facto dos 

professores chineses, desde a escola adquirirem o que Ma chama competência matemática, 

                                                                                                                                                     
professores americanos possuem pelo menos um bacharelato. 



 

 

depois durante a sua formação inicial a formação é feita sempre conectada com o ensino 

futuro que irão ministrar aos seus alunos e mais tarde durante as suas carreiras, visto que 

potencializaram os alunos com competências matemáticas, desenvolvem o que ela chama 

PUFM (Profound Understanding of Fundamental Mathematics). 

 

Prova  

Apesar de haver poucos estudos que tenham investigado o conhecimento dos 

professores relativamente às demonstrações e à prova, existe alguma evidência que os 

professores facilmente aceitam como prova uma “evidência indutiva” (Ball, p.447), como 

por exemplo um padrão para estabelecer a evidência de uma afirmação. No seguinte 

exemplo, Ball descreve o estudo de Liping Ma, onde a afirmação era “à medida que o 

perímetro de rectângulo aumenta a área também aumenta” e tinha sido a uma conjectura 

feita por um aluno, acompanhada de desenhos de rectângulos que “encaixavam na 

conjectura”_ um tinha 4 cm de comprimento e 4 cm de largura e outro tinha 8 cm de 

comprimento e 4 cm de largura. Era perguntado aos professores como é que respondiam ao 

aluno. Os resultados mostraram que: 9% dos professores americanos e 8% dos professores 

chineses aceitaram a afirmação na base dos exemplos dados e sem sequer quererem 

verificar noutros casos; 22% dos professores americanos disseram que precisavam de ir ver 

algum livro para verificarem se a afirmação era verdadeira e não admitiram a hipótese de 

eles mesmo verificarem. Mais de metade dos professores americanos (58%), quiseram ver 

mais casos pois reconheceram que um exemplo não era suficiente para estabelecer a 

validade da afirmação, parecendo não saber que um número finito de exemplos seria 

sempre insuficiente. Entre os professores chineses que investigaram a afirmação dada, quer 

usando exemplos ou através das fórmulas da área e do perímetro, 22% errou concluindo 

que o aluno tinha razão e 39% dos americanos e 69% dos chineses foram capazes de 

explorarem a questão, encontrando contra-exemplos para mostrar que a afirmação era falsa.  

  O estudo de Liping Ma mostra um manancial de exemplos de tarefas que foram 

dados a professores americanos e chineses respeitantes a temas como subtracção, 

multiplicação divisão de fracções e relação entre área e perímetro, de modo a avaliar os 

conhecimentos matemáticos desses professores. Neste documento já apresentámos o 



 

 

exemplo do algoritmo da mulitplicação, através do artigo de Debora Ball; vamos agora 

desenvolver um pouco o caso da divisão de números racionais representados por fracções. 

 

Divisão de fracções 

   Liping Ma considera que este tema é dos mais complexos do ensino elementar, já 

que a divisão é a mais complicada das operações, e os números fraccionários são também 

bastante complexos visto que os alunos têm dificuldades em distingui-los dos números 

inteiros. A tarefa que era dada aos professores do estudo era a seguinte: “Imagine que está a 

ensinar a divisão de fracções. Para tornar este assunto significativo para os seus alunos 

muitas vezes relacionamos a matemática com outras coisas. Umas vezes tentamos fazer a 

ligação com situações da vida real, ou com uma situação concreta num problema. Dê um 

exemplo de uma boa situação que seja traduzida pela seguinte expressão: 1
3
4

:
1
2

”. Era 

também pedido que efectuassem o cálculo. 

Dos 23 professores americanos 21 tentou efectuar o cálculo e somente 9 (43%) o fizeram de 

um modo correcto. Um professor em início de carreira respondeu assim:  

 

“ Eu converti 1
3
4

em quartos e obtive 
7
4

, depois dividi por 
1
2

, para 

isso multipliquei pelo inverso e fiz 
7
4

× 2  obtendo 
14

4
, então dividi 14 

por 4 para obter o numeral misto e deu-me 3
2
4

, seguidamente simplifiquei e 

obtive 3
1
2

”. 

 

Também 9% dos professores responderam de um modo incompleto 
14

4
, não 

tendo reduzido à correspondente fracção própria com a parte inteira em evidência3. 19 % 

dos professores mostraram-se inseguros na aplicação do algoritmo e deram respostas 

                                                 
3 Em Portugal não se dá nenhuma importância aos numerais mistos, tendo desaparecido dos programas em 
vigor a indicação desta forma, bastante significativa de apresentar números fraccionários maiores que um.  
Mesmo quando nos programas anteriores esta representação de fracções impróprias era  a aconselhada o 
procedimento seguido era o mesmo que o professor do estudo seguiu. 
 



 

 

incompletas, 24% não responderam porque não se lembravam do algoritmo e 5 % usaram 

um estratégia errada.  Relativamente aos professores chineses, todos os 72 professores 

calcularam correctamente a divisão, referindo que dividir por um número é o mesmo que 

multiplicar pelo seu recíproco. 

Resolveram assim: 1
3
4

:
1
2

 é o mesmo que 1
3
4

×
2
1

= 3
1
2

. Durante as entrevistas estes 

professores propuseram modos alternativos de resolver a expressão: usando decimais 

(1
3
4

:
1
2

= 1,75: 0,5 = 3.5), aplicando a distributividade à direita4 ou dividindo termo a termo  

 
7
4

: 
1
2

=
7
2

=3
1
2

 

 

Relativamente à história que tinha sido pedida para ilustrar a expressão, quase todos 

os professores americanos falharam. Dos 23 professores, 6 foram incapazes de criar uma 

situação apropriada à expressão e 16 criaram histórias que revelavam mal entendidos, como 

por exemplo confundir a divisão por 
1
2

 com a divisão por 2: “Se tiveres uma piza 

inteira e mais três quartos de outra, e se tiveres duas pessoas para dividir igualmente, que 

parte cabe a cada uma?”  

Alguns professores confundiram dividir por 
1
2

 com multiplicar por 
1
2

 e somente um 

professor encontrou um problema conveniente.  

Relativamente aos professores chineses, 90% escreveram situações apropriadas, 

tendo 12 deles descrito mais de uma história.  

Para se ilustrar um problema de divisão de números representados por fracções 

podemos considerar três modelos: 

1) Modelo da medida: Em 1
3
4

 litros de leite quantos 
1
2

 litros há? 

                                                 
4 1

3
4

:
1
2

= 1 +
3
4

 
  

 
  :

1
2

= 1+
3
4

 
  

 
  ×

2
1

= 1 × 2( )+
3
4

× 2
 
  

 
  = 2 +

1
2

= 3
1
2

 



 

 

2) Modelo partitivo: Se 
1
2

de um recipiente leva 1
3
4

 de leite quanto leva o 

recipiente todo? 

3) Modelo do produto e factores: se a medida da área de um rectângulo e igual a 

1
3
4

 metros quadrados e se a sua largura é 
1
2

 metro, qual é o seu 

comprimento? 

 

Os professores chineses encontraram ao todo 80 situações, sendo 62 delas correspondentes 

ao modelo partitivo. 

Liping Ma, depois da uma análise das respostas dos professores americanos e 

chineses em relação a este exemplo refere que os professores chineses revelaram um 

profundo conhecimento da divisão de fracções e as suas ligações com outros tópicos da 

matemática, como por exemplo a relação entre as fracções e os decimais, dos diferentes 

modelos da divisão e de como esta operação se relaciona com a multiplicação. Somente 

com um conhecimento matemático baseado na compreensão e relação de conceitos se pode 

“ter um poderosa representação pedagógica de um determinado tópico” (MA, p.83). 

Estes estudos levantam uma preocupação inquietante quanto à preparação dos 

futuros professores para fomentar um ensino da Matemática que compreenda as várias 

vertentes desta disciplina e que tenha a potencialidade de ajudar os alunos a pensar 

matematicamente, a desenvolver poder matemático. 

Vários autores (e.g. Cockroft, 1982; Orton, 1987; Tanner e Jones, 2000) têm 

procurado analisar os vários aspectos, ou elementos, do conhecimento matemático que 

deverão estar presentes na matemática escolar. Uma análise destes estudos poderá ajudar-

nos a acordar em linhas gerais acerca de questões fundamentais sobre o conhecimento 

matemático que, por um lado, os futuros professores deverão ter e, por outro lado, se espera 

que venham a desenvolver nos seus alunos. Assim, enquanto Cockroft considera que o 

conhecimento matemático compreende factos e capacidades, estruturas conceptuais e 

estratégias gerais e apreciação, Tanner e Jones estendem um pouco esta classificação para 

incluir factos e convenções, capacidades e rotinas, estruturas conceptuais, técnicas e 

resultados, processos e raciocínio matemáticos. Os factos (como por exemplo conversões 



 

 

de medida) e as convenções têm essencialmente uma natureza arbitrária (embora existam 

convenções que não se enquadram nesta categoria, como é o caso da definição de potência 

de expoente negativo) e requerem o desenvolvimento de uma certa automatização, de modo 

a que possam ser recordados imediatamente sempre que necessário; as capacidades e 

rotinas, como a tabuada ou os algoritmos das operações, são procedimentos que nos são tão 

familiares que os executamos automaticamente. As técnicas são procedimentos 

estandardizados para resolver classes de problemas e distinguem-se das capacidades e 

rotinas por requererem um esforço significativo de controle consciente para a sua execução. 

Quanto aos resultados, são essencialmente afirmações (proposições) que relacionam 

conceitos, e podem ter a forma de um teorema ou apenas, embora não menos importante, de 

uma relação de igualdade entre duas representações diferentes para um mesmo número 

fraccionário, por exemplo. Os autores referem ainda que “embora seja útil reduzir muitos 

dos resultados que se obtiveram ao nível dos factos e de reduzir as técnicas que 

desenvolvemos ao nível das rotinas, não é esta a verdadeira finalidade do ensino da 

matemática. Procuramos a automatização de modo a liberar as nossas mentes para 

podermos utilizar a matemática na resolução de problemas, e para esse efeito necessitamos 

de um conhecimento conceptual profundo dos resultados e dos processos de modo a sermos 

capazes de os desconstruir para utilizações em circunstâncias diferentes” (p.31). Segundo 

os mesmos autores podemos considerar as estruturas conceptuais de dois pontos de vista 

diferentes: o primeiro refere-se às ideias chave da matemática (conceitos) assim como os 

processos a ele associados – por exemplo a noção de equação e o(s) processo(s) utilizado(s) 

para a obtenção de uma solução, e o segundo à forma como os alunos constroem as suas 

estruturas conceptuais integrando e inter-relacionando os conhecimentos matemáticos que 

vão sendo adquiridos. 

Por último, o raciocínio e processos matemáticos incluem estratégias de resolução 

de problemas, a capacidade de comunicar matematicamente e o desenvolvimento de 

métodos de raciocínio e prova.  

Os elementos do conhecimento matemático referidos nos parágrafos anteriores não 

devem ser considerados como sequenciais. Não defendemos que é necessário aprender 

técnicas e resultados, ou desenvolver capacidades e rotinas, para que se venha 

posteriormente a ser capaz de resolver problemas. Contudo, como é defendido por Orton 



 

 

(1992) o objectivo de aprender essas técnicas e capacidades ou os conteúdos (conceitos) é o 

de capacitar o aluno para fazer matemática, ou seja para os utilizar com confiança e 

autonomia no desenvolvimento da actividade matemática, da resolução de problemas. 

Cremos que é fundamental que o futuro professor esteja consciente destas questões e que 

tenha, ele próprio, desenvolvido o seu conhecimento matemático nas várias vertentes 

referidas. Se ele(a) não sabe explicar as regras que utiliza, se não é capaz de as desmontar 

para dar resposta a uma situação nova, se os seus conceitos não são sólidos ou se não tem 

hábitos de raciocínio, reflexão, comunicação e de resolução de problemas, não poderá 

providenciar actividades e tarefas de aprendizagem que conduzam os seus alunos a um 

poder matemático como se tem enfatizado nos documentos mais recentes sobre educação 

matemática.  

Para além disso, podemos correr o risco de que venha a ensinar matemática como 

uma língua morta, dando ênfase ao ensino de procedimentos que caíram em desuso (por 

exemplo, o treino prolongado dos algoritmos em detrimento do cálculo mental e da 

estimativa) ou ainda como uma linguagem “nonsense” na qual o desenvolvimento de 

técnicas não tem qualquer relação com os contextos da sua aplicação. (Usiskin, 1996). 

Não nos parece que o conhecimento matemático do futuro professor se deva 

restringir aos conteúdos que irá leccionar, mas acreditamos que a selecção dos conteúdos 

das várias unidades curriculares do curso de formação inicial não se deve limitar a fornecer 

apenas mais “conhecimentos”, mas essencialmente em estender, aprofundar e desenvolver 

processos matemáticos de modo a enriquecer a estrutura conceptual e o poder matemático 

dos formandos. 

Se o conhecimento matemático pode abranger componentes diversas como as 

referidas, então a formação de professores deverá reflectir sobre os métodos de ensino mais 

adequados ao desenvolvimento de cada uma dessas componentes. Se por um lado as 

competências de ordem superior como a capacidade de resolução de problemas e de 

raciocinar e comunicar matematicamente só se podem desenvolver através do envolvimento 

efectivo em actividades que compreendam esses processos, já a destreza em capacidades e 

rotinas, no outro extremo, requer algum treino por parte do aprendiz. No que se refere às 

técnicas e resultados, Tanner e Jones salientam que “ao ensinar técnicas temos de 

considerar três aspectos da compreensão: primeiro, quando se devem usar; segundo, como 



 

 

usá-las; e terceiro, porque é que funcionam. De um modo semelhante, há três aspectos a 

considerar no ensino de resultados: em primeiro lugar, devemos estabelecer a conexão com 

os esquemas mentais dos alunos; em segundo lugar, devemos considerar os contextos em 

que podem ser utilizados; e em terceiro lugar, precisamos de saber explicar por que razão 

esse resultado é válido” (p. 31). 

O ensino (e a aprendizagem) de conceitos, em particular dos conceitos matemáticos, 

reveste-se duma complexidade assinalável e que é fundamental analisar quando pensamos 

na formação de professores. Klausmeier (1977) defende que os alunos formam os seus 

conceitos através de quatro níveis sucessivos: o nível concreto apenas envolve o 

reconhecimento de um exemplo do conceito já encontrado anteriormente; o nível de 

identidade requer o reconhecimento do mesmo exemplo mas segundo um ponto de vista, ou 

uma perspectiva, diferente; no nível classificatório o aluno é capaz de distinguir exemplos e 

não exemplos do conceito e de explicar os critérios que o levam a essa distinção; é apenas 

no último nível, o nível formal, que o aluno é capaz de obter uma definição aceite para o 

conceito. Uma das questões importantes no ensino de um conceito é, antes do mais, a de 

identificar o nível a que se espera que o aluno seja capaz de o formar. Nem sempre é 

possível, nem desejável que o aluno adquira os seus conceitos matemáticos ao nível formal, 

isto é, que seja capaz de definir o conceito. Por outro lado, não é plausível pensar que, ao 

dar a definição de um conceito, os alunos o aprendam. Após analisar a natureza hierárquica 

dos conceitos matemáticos, Skemp (1981) propõe dois princípios referentes à sua 

aprendizagem. O primeiro estabelece que “os conceitos de uma ordem superior àqueles que 

uma pessoa já possui não podem ser comunicados através de uma definição, mas apenas 

providenciado para que essa pessoa tenha contacto com uma colecção de exemplos 

apropriados” (p. 83), e a selecção dos exemplos a utilizar no ensino requer criatividade, por 

um lado e, por outro, que o professor tenha uma clara compreensão do conceito que 

pretende desenvolver nos alunos. O autor desafia os leitores a identificar em manuais 

escolares a quebra deste princípio, referindo que é frequente introduzir novos tópicos 

através de definições e não de exemplos. Com efeito, definições como “percentagem é uma 

razão de consequente 100” ou “uma razão é o quociente entre dois números inteiros” e 

ainda “duas grandezas são directamente proporcionais quando é constante a razão entre 

qualquer par de valores correspondentes dessas grandezas”, comuns em manuais escolares, 



 

 

suscitam sérias dúvidas quanto à sua potencialidade para compreender e construir os 

conceitos em causa. No primeiro exemplo será que, sabendo que um carro gasta 8 litros aos 

100 km significa que estou na presença de uma percentagem? No segundo caso, se dividir 3 

chocolates por 2 crianças, ficando cada uma com um chocolate e meio, estou a falar de 

razões? Ou será que essa definição só terá relevância se quiser comparar essa situação com 

a de dividir 4 chocolates por 3 crianças, por exemplo? E que dizer quanto à terceira 

definição? O termo “razão” incluído nessa definição tem o mesmo sentido que o mesmo 

termo utilizado na primeira? E será essa definição um bom começo para iniciar o estudo da 

proporcionalidade directa, passando em pouco tempo para a regra de três simples ou para a 

resolução de equações com proporções, seguido de um treino mais ou menos intensivo 

dessa técnica? Ficarão os alunos em condições de saber quando ela é ou não aplicável? Será 

que os alunos são confrontados com diferentes tipos de situações nomeadamente grandezas 

que crescem no mesmo sentido mas não segundo a lei de proporcionalidade directa? Ou de 

grandezas que crescem em sentido inverso? Ou, como muitas vezes é o caso, apenas 

conhecem exemplos de grandezas cuja variação não depende uma da outra, como por 

exemplo, idade e tamanho do sapato? Para além destas questões podemos enumerar ainda 

outras, de diferente natureza e que nos conduzem ao segundo princípio proposto por 

Skemp, que estabelece que, uma vez que os “exemplos de um conceito são, quase 

invariavelmente, outros conceitos, é necessário assegurarmo-nos de que estes já estão 

estabelecidos na mente do aprendiz” (p. 83). Retomando o exemplo anterior, será que os 

alunos compreendem os significados de “grandezas”, “razão” ou “valores 

correspondentes”? Para o futuro professor, parece-nos também importante que o seu 

conceito de proporcionalidade directa esteja englobado no de função, particularmente de 

função linear onde são válidas todas as propriedades estudadas para essa classe de funções. 

Skemp chama a atenção para o facto de a análise de um conceito envolver muito mais do 

que a sua definição e de que por vezes descobrimos que certos conceitos considerados 

como elementares se revelam, quando sujeitos a uma análise, de uma complexidade da qual 

os professores nunca se tinham apercebido, como é o caso dos números fraccionários. 

Um dos assuntos mais investigados tem sido o campo das estruturas multiplicativas 

onde são analisados os conceitos de multiplicação, divisão, números racionais, razão e 

outros no campo das estruturas multiplicativas. Behr, Khoury, Harel, Post e Lesh (1997), 



 

 

por exemplo referem que a questão do que é um número racional pode ser facilmente 

respondida do ponto de vista matemático, mas já não é tão claro do ponto de vista do 

desenvolvimento psicológico dos alunos (a matemática escolar). Na verdade uma fracção 

pode ser encarada como a parte de um todo, um quociente, uma razão um operador ou uma 

medida (Kieren, 1988) e de acordo com autores como Verganud (1988), Behr, Harel, Lesh e 

Post (1992) um pleno conhecimento só existe quando se compreende a relação entre estas 

diferentes “subconstuções” do conceito de número racional. 

As implicações que podemos retirar destes estudos para a formação inicial de 

professores poderão talvez ser consideradas em dois aspectos distintos. O primeiro tem a 

ver com a análise e reflexão acerca destas questões em disciplinas como as de didáctica ou 

de prática pedagógica. O segundo refere-se à forma como se processa o ensino e a 

aprendizagem das várias disciplinas de matemática que integram o plano de estudos. Se 

pretendemos que os futuros professores venham a conseguir implementar actividades que 

desenvolvam nos seus alunos um conhecimento matemático significativo quer dos 

conteúdos, quer dos processos matemáticos, deveremos ter o cuidado de abordar as várias 

matérias tendo em conta essa finalidade, assegurando-nos que não estamos a desenvolver 

um ensino baseado na memorização ou na recepção passiva dos formandos. Estamos 

conscientes de que não se trata de uma tarefa fácil. 

A análise feita até aqui relativamente aos vários elementos do conhecimento 

matemático conduz-nos necessariamente a questionar outros aspectos da formação de 

professores que transcendem as relacionadas com esse conhecimento. Salientamos aqueles 

que se referem aos métodos de ensino e à literatura de investigação em educação 

matemática relativamente aos conhecimentos dos alunos, por os considerarmos de 

importância fundamental 

 

 

Conhecimentos dos Alunos 

 

Na formação de professores, é importante ter em conta como é que os futuros 

professores poderão compreender e ter conhecimento do modo de pensar e das dificuldades 

dos alunos quando estão a aprender Matemática. Fennema, e Franke, (1992) defendem que 



 

 

o professor necessita de saber a matemática que os alunos irão aprender nos anos que se 

seguem àquele onde estão a leccionar de modo a saberem organizar o seu processo de 

ensino tendo em conta as aprendizagens futuras dos seus alunos. Deverão perceber o 

pensamento dos alunos e do modo como eles aprendem. Estes autores referem estudos 

levados a cabo por Fennema e Carpenter (1989), por exemplo, onde é sugerido que o 

conhecimento da parte do professor do modo como os alunos pensam, influencia o modo 

como os professores ensinam e dão como exemplo um estudo onde os alunos foram 

entrevistados a resolver onze tipos de problemas de adição e subtracção tendo identificado 

hierarquias de dificuldade para determinado tipo de problemas, assim como as estratégias 

dos alunos para resolver os problemas. À medida que os alunos iam ficando mais 

“maduros” conseguiam resolver problemas cada vez mais difíceis e as estratégias iam sendo 

cada vez mais sofisticadas. Este conhecimento por parte do professor permite-lhe organizar 

as aprendizagens de um modo mais adaptado ao pensamento e às dificuldades dos 

estudantes. Conhecer diferentes tipos de estratégias que os alunos usam para resolver 

problemas, permite ir ao encontro de necessidades individuais e melhorar assim as 

aprendizagens.  

Os dos assuntos fundamentais em matemática são os conceitos de razão e proporção 

sendo reconhecido que o raciocínio proporcional é um processo adquirido ao longo do 

tempo. Existem vários estudos que analisam processos de resolução de tarefas associadas a 

este tipo de raciocínio (ver Cristolinda Costa, 1994). Por exemplo Vergnaud (1988) estudou 

estratégias informais de resolver problemas onde intervêm as estruturas multiplicativas, a 

que chamou “teoremas em acção”, isto é relações matemáticas que são tidas em conta pelos 

alunos quando escolhem uma operação ou uma sequência de operações para resolver um 

problema. Vejamos o seguinte problema: “Dois irmãos viajam num comboio, que vai a uma 

velocidade constante e vão tentando calcular as distâncias entre as diferentes estações. Entre 

A e B, o comboio levou 16 minutos, e eles sabem que a distância é de 40 km. Entre as 

estações C e D, o comboio leva 36 minutos. Qual é a distância entre C e D?”, foi resolvido 

por alguns alunos assim: 36= 16+16+4 = 90 (método da construção progressiva) 

        40+40+10 (1/4 de 40)  

 Outros resolveram do seguinte modo: 36:16 = 2,25, e depois multiplicaram 40 por 2,25, 

tendo em conta o factor escalar “dentro” das duas variáveis. Outros ainda usaram o seguinte 



 

 

processo: 40:16 = 2,5, e depois multiplicaram 36 por 2,5, usando o factor “entre” grandezas 

(função)  

Este mesmo problema foi dado a alunos da formação inicial, juntamente com um 

problema de proporcionalidade inversa e outro de relação aditiva entre as variáveis (Y= 

k+x). A maioria usou a regra de três simples para resolver os três tipos de problemas: 58% 

dos alunos erraram o problema de relação aditiva e 42% o problema de proporcionalidade 

inversa (Monteiro, C. 2003). Este exemplo mostra como estes futuros professores 

aprenderam a regra para resolver problemas onde são dados três valores e se procura um 

quarto valor, sem terem sido postos na situação de os resolverem de modo informal e sem 

terem sido postos perante a estrutura matemática subjacente ao enunciado. Provavelmente 

quando forem ensinar não aceitarão as respostas dos alunos quando utilizam o factor escalar 

ou quando usam o processo da construção progressiva, ou nem darão oportunidade aos 

alunos de resolverem por processos pessoais ensinando logo a regra ou as equações do tipo 

a/b= c/x. De acordo com Vergaund pensamos que os professores devem usar para 

desenvolver e formalizar conceitos nos alunos, o modo intuitivo de proceder dos alunos, os 

seus teorema em acção de modo a ajudar os alunos a alargarem o uso dessas relações a 

situações mais complexas.  

Hiebert, J. e Carpenter, T. (1992), desenvolvem a ideia de “Learning and teaching 

mathematics with understanding”, o que significa que uma ideia para ser compreendida terá 

de fazer parte de um teia de representações mentais, “sendo o grau de entendimento 

determinado pelo número e pela força dessas conexões” (p. 67). Dão como um exemplo a 

escrita dos números inteiros utilizando os blocos de base 10, que irá depender do bloco que 

se considera ser a unidade, e que vai determinar o valor dos blocos maiores ou menores 

daquele. Também podendo fazer as correspondências que se podem estabelecer entre a 

escrita dos números e ao valor relativo dos blocos, esta vai aparecer como resultado de 

múltiplas associações que os alunos tiveram de fazer com os blocos. Nas operações as 

conexões são feitas entre as acções e as quantidades, por exemplo quando os alunos 

adicionam ou subtraem números eles podem fazer a ligação combinando blocos do mesmo 

tamanho e fazendo a escrita simbólica.  

Em Portugal usamos os blocos valendo uma unidade o bloco mais pequeno e temos 

assim a barra a valer 10, a placa 100 e o cubo grande 1000. Mas se considerarmos como 



 

 

unidade o bloco grande por exemplo a placa passa a valer 0,1 e assim sucessivamente. 

Temos o famoso jogo do banqueiro onde através de “transacções” com os blocos os alunos 

realizam operações de adição e subtracção. O que por vezes acontece é a falta de relação 

entre o que fazem e a escrita simbólica, o que faz com apareçam desligadas as duas 

actividades. Esta questão do uso dos materiais manipuláveis nas escola básica e a falta de 

pontes para o simbólico, parece-nos ser uma questão a ter em conta na formação de 

professores. Muitas vezes os futuros professores equacionam o recurso aos materiais 

manipuláveis como a solução para a compreensão de conceitos e técnicas por parte dos 

alunos, o que nem sempre é verdade. 

O modelo de construção do conhecimento matemático proposto por Kieren (1988) 

parece-nos um bom indicador na análise desta questão. Segundo o autor, este conhecimento 

desenvolve-se através de quatro níveis sucessivos, o nível etnomatemático, intuitivo, 

técnico-simbólico e axiomático, em que cada nível compreende o anterior como se mostra 

no esquema: 

 
O nível etnomatemático refere-se ao conhecimento de natureza quantitativa, 

espacial e/ou orientado para regularidades que um indivíduo constrói porque vive num 

determinado meio ou que aprende na idade adulta por referência à actividade profissional 

que desenvolve. Não é um conhecimento formal, porque não foi aprendido na escola e 

normalmente não é reconhecido como matemático por quem o utiliza. O nível intuitivo 

refere-se a conhecimentos já adquiridos na escola e relaciona-se com a experiência do 

indivíduo desenvolvendo-se a partir dela. Neste nível é utilizada uma linguagem informal 

conjuntamente com representações e esquemas (imagem) associados a esquemas de 

raciocínio. É apenas no terceiro nível, técnico-simbólico, que se utilizam as notações, 

linguagem e algoritmos próprios da matemática. 



 

 

Em qualquer destes níveis é possível a resolução de problemas e tomadas de decisão 

adequados a esse nível. Por exemplo, no nível intuitivo, as relações são baseadas em 

regularidades e a expressão dessas relações representa uma abstracção que pode ser 

realizada ou validada através de acções ou imagens. No nível seguinte essas relações são 

baseadas em padrões da actividade simbólica. É importante salientar que, se pretendemos 

que o conhecimento construído no nível técnico-simbólico seja útil e estável, ele deve ser 

passível de ser testado quer ao nível intuitivo através de alguma forma de realidade, como a 

realização de uma acção ou o desenvolvimento de esquemas, quer ao nível seguinte 

(axiomático). 

O modelo de Kieren pode sugerir uma série de questões acerca da forma como é 

orientada a aprendizagem dos alunos: será que os professores procuram respeitar esta 

progressão através de níveis? Poderão os materiais manipuláveis e outros como a 

calculadora ajudar os alunos a progredir do nível intuitivo para o nível técnico-simbólico? 

Quais as consequências de uma abordagem de ensino centrada na aprendizagem de regras e 

técnicas? Serão os alunos capazes de explicar as suas conclusões ao nível técnico-simbólico 

reportando-se à utilização de esquemas ou aos materiais, desenvolvendo a sua autonomia, 

ou a única justificação para as suas respostas baseia-se na autoridade do professor? Serão os 

alunos avaliados quanto à sua capacidade de explicar as suas conclusões ou essa avaliação 

centra-se apenas na obtenção de uma resposta certa? 

 

 

Conhecimento de Processos de Ensino e Aprendizagem 

 

Para além das questões que englobam a educação matemática em geral, desde a 

filosofia e psicologia da educação matemática ou o papel e a natureza da resolução de 

problemas e de actividades de investigação, o professor deverá conhecer e reflectir sobre os 

dados de investigação mais relacionados com os aspectos metodológicos dos conteúdos do 

nível de ensino onde virá a exercer a sua actividade profissional futura.  

Um dos movimentos que desde os anos oitenta têm vindo também a ter notoriedade 

em Portugal, está relacionado com as mudanças dentro das salas de aula e no papel que o 

professor desempenha nas aprendizagens da Matemática dos alunos, nomeadamente no 



 

 

desenvolvimento da compreensão conceptual e na resolução de problemas. O foco no 

pensamento por parte das crianças, o seu envolvimento em actividades significativas, a 

necessidade de que os alunos explicitem processos de raciocínio, que avaliem soluções para 

problemas e o recurso a materiais diversos, requerem da parte do professor uma articulação 

entre varias competências que extravasam o conhecimento matemático. O construtivismo, 

aceite hoje em dia, tem tido influências pedagógicas importantes nos modos de ensinar 

Matemática e nos currículos. Se pretendemos que os futuros professores venham a ter uma 

“abordagem construtivista” com os seus alunos, talvez não devêssemos ensiná-los 

directamente, mas antes conceber a formação de professores inspirada em princípios 

construtivistas tanto nos métodos como nos conteúdos (Brown, 1989). Assim também 

podemos dizer dos diferentes métodos de ensino, será que um ensino livresco dos vários 

modelos poderá bastar para o futuro professor fazer uma opção? Será que o modo como vai 

viver a sua aprendizagem na instituição de formação é que irá ser determinante? Será que 

afinal será o modo com aprendeu na sua vida académica que irá ser determinante?  

A reflexão que deverá ser encorajada durante o curso, quer nas aprendizagens ditas 

mais teóricas, quer durante a prática pedagógica ou nos estágios, é fundamental para 

desmontar atitudes muitas vezes inconscientes. Por exemplo, a necessidade que notamos 

nos futuros professores, quando estão a intervir nas salas de aula, de explicarem os assuntos 

aos alunos, de dizerem como é, antecipando o processo de procura de estratégias por parte 

destes na resolução de uma determinada situação.   

Que abordagens pedagógicas deverão desenvolver os professores de matemática de 

modo a irem ao encontro das novas linhas da educação matemática? Será que um ensino 

transmissivo poderá estar de acordo com as capacidades e atitudes face à matemática que se 

pretende desenvolver nos alunos do ensino básico e secundário?  

A formação inicial de professores não pode ignorar uma discussão sobre estes 

aspectos. Já referimos neste documento que o modo como os futuros professores 

aprenderam e aprendem os pode vir a “moldar”, mas não será importante desenvolver 

algum trabalho com eles de modo a proporcionar-lhes momentos de reflexão sobre os 

vários modos que alguns autores defendem para ao ensino? Partindo provavelmente das 

suas experiências pessoais? 



 

 

Como afirma Thompson, A. (1992), não existe uma opinião unânime do que se 

entende por um bom ensino da matemática. Esta autora cita Kuls e Ball (1986), que fizeram 

uma revisão da literatura sobre os diferentes modelos de ensino em matemática e onde 

foram identificadas quatro perspectivas: 

1. Ensino Focado no aluno – o ensino da matemática é focado nas construções 

pessoais do conhecimento matemático por parte dos alunos; 

2. Ensino Focado nos conteúdos com especial ênfase na compreensão de conceitos  

3. Ensino Focado nos conteúdos com especial ênfase no domínio de técnicas e 

procedimentos; 

4. Ensino focado na sala de aula -  as actividades para os alunos devem ser muito 

bem organizadas e estruturadas de modo a obter os resultados que se pretendem. 

 

Apesar de haver tendências num ou noutro modelo de um modo geral encontra-se 

um pouco de todos ou de alguns aspectos destas quatro categorias nalguns professores. 

Outros porém assumem um deles. Inconscientemente? Por opção?  

Se o modo como os futuros professores foram eles mesmo ensinados durante os 

anos de escolaridade vai influenciar o modo como irão absorver a formação que irão ter a 

este nível nas instituições de formação e portanto o modo como mais tarde irão trabalhar 

com os alunos, então não se pode fazer tábua rasa deste facto e proceder como se fossem 

iniciados nas aprendizagens da matemática pela primeira vez. Na verdade, o modo como se 

aprende, isto é a metodologia e o contexto social onde as aprendizagens se processam, são 

também em si mesmo conteúdos de aprendizagem. 

 O crescente insucesso escolar a Matemática, nos diversos níveis de ensino, obriga-

nos a repensar todo o processo de ensino/aprendizagem. Algo, em algum momento, está 

mal! Onde quebrar o ciclo vicioso? Uma possibilidade é na formação inicial de professores. 

O que mudar? Os conhecimentos matemáticos? Os conhecimentos dos alunos? Os 

conhecimentos de métodos de ensino? Uma proposta seria a mudança incidir, não 

directamente na alteração de conteúdos programáticos, mas sim na interligação entre as 

diversas áreas e essencialmente nas metodologias de ensino utilizadas. É fundamental que 

exista uma homogeneização do plano de estudos, de modo a que este não seja apenas “uma 

manta de retalhos” de diversas/muitas disciplinas. 



 

 

 Ao mudar as metodologias há que cortar conteúdos, provavelmente (e naturalmente) 

nos tópicos matemáticos mais avançados. Esta mudança de metodologias implicaria, nas 

universidades, também a alteração e aglutinação, das compartimentadas e tradicionais aulas 

teóricas e aulas práticas, para aulas teórico-práticas.  

 Nesta proposta cabe ainda a introdução efectiva das tecnologias no 

ensino/aprendizagem das várias disciplinas que constituem o plano de estudos. Entre outras 

vantagens permitiria avançar mais depressa, poupar tempo para promover nos futuros 

professores o desenvolvimento de capacidades mais complexas. Veja-se o progresso 

científico que o avanço tecnológico imprimiu a algumas áreas do conhecimento 

matemático.  

 

 

Comentários Finais 

 

Liping Ma entrevistou os professores do seu estudo tentando perceber como é que 

tinham obtido o seu conhecimento matemático. Foram quatro os aspectos focados pelos 

professores chineses: “estudar intensamente materiais para professores, aprendizagens feitas 

com colegas, aprendizagens feitas através do trabalho com os alunos e fazer matemática 

como um meio para a aprender”.  

Em Portugal não há muitos materiais para professores por onde estudar matemática 

escolar, nem o hábito de se trabalhar com outros. Nas nossas escolas, o professor trabalha 

isoladamente, salvo raros casos de projectos que envolvem vários docentes. Na formação 

inicial é importante que os formandos criem o gosto por trabalhar em grupo, o que poderá 

proporcionar mais tarde a vontade de cooperar e de aprender com os colegas. Em relação às 

aprendizagens com os alunos também esse aspecto poderá ser trabalhado durante o curso, 

através da prática pedagógica (daí a importância que esta seja inserida durante o curso) ou 

através de trabalhos de investigação que poderão ser dados aos nossos alunos para serem 

estudados, onde a análise dos erros dos estudantes e dos seus processos de raciocínio e de 

sugestões de como ultrapassá-los pode ser um caminho. Resta-nos o último aspecto focado, 

e que pode realmente fazer a grande diferença na formação inicial, e que é fazer matemática 

em vez de consumir matemática. 



 

 

Neste documento, que foi elaborado com a intenção de ser uma referência para a 

discussão no grupo de trabalho ”Que competências à saída da formação inicial”, 

pretendemos fazer um apanhado de aspectos que nos pareceram importantes discutir o que 

evidentemente não foi completo. Abordámos o conhecimento dos professores de 

matemática, considerado por Liping Ma “profound understanding of fundamental 

mathematics”, ou por Debora Ball  como “mathematical knowledge for teaching “, dando 

alguns exemplos que pudessem ilustrar esse mesmo conhecimento, ou a falta dele. 

Descrevemos sumariamente com fazemos a formação de professores em duas instituições 

de formação com modelos de formação à partida diferentes no que diz respeito à integração 

da prática pedagógica no curso, e no modo como as disciplinas de matemática e de 

didáctica da matemática se integram ou não. Tentámos definir o perfil do aluno à chegada 

às instituições de formação, visto que não nos parece possível ignorar esse aspecto na 

implementação de um plano de estudos para formar professores. Analisámos, ainda que 

sumariamente, o conhecimento dos alunos por parte dos professores e a importância de que 

isso  se reveste no professor  que ensina matemática, para  assim podermos equacionar esta 

variável na formação de professores. Finalmente pensámos que o conhecimento e a 

compreensão de modos diferentes de aprender e de ensinar pudesse contribuir para 

enriquecer as competências do professor à saída da sua formação inicial e nesse sentido 

introduzimos uma breve referência a estes aspectos. Fomos levantando questões, algumas 

delas são sentidas profundamente por nós, na medida em que não temos ainda uma resposta 

à vista. Outras, temos vindo, durante a nossa vida como formadores de professores, 

tentando dar respostas e na verdade temos aprendido muito nesta procura … Aliás, é assim 

mesmo que acreditamos que se aprende, na procura intencional da resposta a um problema. 
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Introdução 

 

 

Questionar as competências dos futuros professores de Matemática do Ensino 

Básico passa pela análise da sua formação inicial e pela compreensão do entendimento 

que estes futuros profissionais do ensino e da aprendizagem fazem do conceito de 

competência matemática e dos conceitos que lhe estão associados. 

Atendendo a que a análise da formação, bem como dos modelos de formação 

seguidos nas diversas instituições do ensino superior português implicaria um profundo 

trabalho de investigação, e não sendo objectivo desta comunicação questionar os 

diversos projectos de formação existentes, limitamo-nos a reflectir sobre o entendimento 

do conceito de competência matemática e de alguns conceitos com este relacionados, a 

partir das respostas a um questionário de uma amostra de 30 alunos, da Escola Superior 

de Educação de Bragança (ESEB) no ano lectivo de 2002/2003, constituída por um 

grupo de 10 professores do 1º Ciclo do Ensino Básico que frequentam a disciplina de 

Educação Matemática, do 1º ano, do Curso de Complemento da Formação Científica e 

Pedagógica para a Educação Básica - 1º Ciclo (1ºCF) e um grupo de 20 alunos que 

frequentam a disciplina de Metodologia do Ensino da Matemática II, do 4º ano, do 

Curso de Professores do Ensino Básico - Variante de Matemática e Ciências da 

Natureza (4º MC). 

Consideramos que a interpretação do conceito de competência matemática pode 

ajudar a criar perspectivas que contribuem para sentir a escola como um todo complexo, 

cuja evolução assenta num projecto formativo integrado, no qual as competências a 

desenvolver podem ser um dos seus eixos principais. 



 

 

Apresentaremos uma breve contextualização do conceito de competência, 

deduzida da literatura sobre o assunto e a categorização das respostas dos alunos do 

1ºCF e do 4ºMC acerca da interpretação dos conceitos: competência matemática, 

atitude, capacidade, conhecimento e complexidade dos objectos matemáticos, bem 

como uma breve referência sobre as suas expectativas acerca das competências 

matemáticas que esperam que os seus alunos venham a desenvolver. 

 

 

Contextualização 

 

O termo competência admite diversas interpretações e significados, dependentes 

do contexto em que é utilizado. Segundo Barbosa (2000: 355), “Competência é a 

capacidade de mobilizar determinados recursos (saberes teóricos, saberes 

metodológicos, saberes de acção e de experiência, atitudes, esquemas motores, 

esquemas de percepção, esquemas de vigilância, de atenção, de antecipação, de decisão) 

para fazer face a diversas situações. Outra descrição de competência é referida por 

DEB/ME (2001) no documento Currículo Nacional do Ensino Básico, “(...) adopta-se 

aqui uma noção ampla de competência que integra conhecimentos, capacidades e 

atitudes e que pode ser entendida como saber em acção ou em uso”. Outra das 

definições atribuída ao termo competência, referida num dicionário de língua portuguesa 

da Porto Editora, é “conhecimento aprofundado que confere a uma pessoa o direito de 

julgar e decidir em certas matérias ou de exercer determinadas funções; capacidade”. 

Num glossário apresentado por Marques (1999: 142) define-se competência deste modo: 

“designa um conjunto de capacidades interdependentes relacionadas com um 

determinado domínio. Em pedagogia, a competência surge associada ao saber fazer e 

constitui uma componente essencial do processo de aprender a aprender”. 

Como se pode observar através nas diversas descrições apresentadas o conceito 

de competência tanto é considerado como estático ”(…) conhecimento aprofundado”, 

“(…) conjunto de capacidades”, como dinâmico “(…) saber em acção”, “capacidade de 

mobilizar (…)”. É este sentido dinâmico que nos parece ter mais sentido defender 



 

 

quando se admite uma perspectiva construtivista para a aprendizagem escolar e para a 

construção do conhecimento.  

Becker (2001: 71-74) salienta, como paradigma construtivista, que “(…) o 

conhecimento não nasce com o indivíduo nem é dado pelo meio social. O sujeito 

constrói o seu conhecimento na interacção com o meio – tanto físico como social”. O 

mesmo autor evidencia algumas das características da teoria construtivista a partir das 

teorias empirista e apriorista, sugerindo que de acordo com a teoria empirista “(…) o 

conhecimento acontece porque vemos, ouvimos, tacteamos, etc., e não porque agimos”, 

e acerca da teoria apriorista refere que é a concepção do conhecimento que “acredita que 

se conhece porque já se traz algo, ou inato ou programado na bagagem hereditária para 

amadurecer mais tarde em etapas previstas”.  Para o mesmo autor a educação deve ser 

um processo de construção de conhecimento ao qual acorrem em condições de 

complementaridade, por um lado alunos e professores e, por outro, os problemas sociais 

actuais e o conhecimento já construído. 

A importância dada ao desenvolvimento de competências também é salientada 

por Ponte (2001: 95) quando refere: “Na verdade, em termos de objectivos, considera-se 

hoje fundamental a construção do conhecimento, competências e valores que vão muito 

para além daquilo que se aprende por simples memorização e prática repetitiva”. 

Pelas várias noções apresentadas acerca do conceito de competência, deduz-se 

que este conceito envolve várias dimensões convenientemente estruturadas, o que faz 

dele um conceito complexo. O carácter complexo associado ao conceito de competência 

também é evidenciado por Zabalza (2003: 71), ao sugerir que quando se fala de 

competência se faz referência a um tipo de trabalho de certo nível de complexidade que 

o distingue das actividades que se desenvolvem como mera execução de ordens de 

outros. 

Acerca da interpretação de “ser matematicamente competente” Llinares (2003) 

dá a ideia que é um nível que se atinge contextualizado num momento no tempo, 

estando relacionado com os fins da Educação Matemática, sugerindo ainda que chegar a 

ser matematicamente competente está vinculado ao desenvolvimento da compreensão 

do conteúdo matemático. O mesmo autor acrescenta que quando se compreendem as 

noções e os procedimentos matemáticos podem utilizar-se de maneira flexível, 



 

 

adaptando-os a situações novas, permitindo estabelecer relações entre eles e utilizá-los 

para aprender novo conteúdo matemático. 

No sentido de traduzir a interpretação dada ao conceito de competência 

matemática vamos analisar e integrar a informação, recolhida dos 30 sujeitos da 

amostra, alunos 1ºCF (professores do 1º Ciclo do Ensino Básico) e alunos 4ºMC 

(finalistas do 4º ano do curso de Professores do Ensino Básico – Variante de 

Matemática e Ciências da Natureza), em categorias de respostas, bem como apresentar 

alguns dos indicadores que ajudam a compreender a integração das respostas nas 

respectivas categorias. 

 

 

Amostra e Metodologia 

 

A amostra é constituída por 30 alunos matriculados no ano lectivo 2002/2003 na 

Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Bragança, sendo 20 alunos do 

4º ano do curso de Professores do Ensino Básico – Variante de Matemática e Ciências 

da Natureza (4ºMC), que fazem parte de uma turma de 56 alunos que frequentavam a 

disciplina de Metodologia do Ensino da Matemática II (MEMII) e por 10 alunos do 1º 

ano do curso de Complemento da Formação Científica e Pedagógica para a Educação 

Básica - 1º Ciclo (1ºCF), pertencentes a uma turma de 19 alunos que frequentavam a 

disciplina de Educação Matemática (EM). 

O critério de selecção não foi aleatório. Consistiu em solicitar aos alunos que 

quisessem colaborar o preenchimento de um questionário. Preencheram o questionário, 

na presença do investigador 20 alunos de 4ºMC e 10 alunos de 1ºCF. 

As idades dos alunos de 1ºCF assumem os valores: 30, 31, 33, 37, 39, 40, 41, 44, 

45 e 52 anos, sendo a média de 39,2 anos. Dos 10 sujeitos de 1ºCF três são do sexo 

masculino e sete são do sexo feminino. Em termos de experiência profissional, só um 

dos sujeitos não tem qualquer tempo de serviço, sendo a média de anos de serviço 12,8, 

o desvio padrão 6,6 e a moda 15 anos.  

As idades dos alunos do 4ºMC assumem os valores: 21, 22, 23, 24, 30 e 42 anos, 

sendo a média de 23,7 anos, o desvio padrão 4,8 e a moda de 21 anos. Dos 20 sujeitos 



 

 

do 4ºMC um é do sexo masculino e dezanove são do sexo feminino. Em termos de 

experiência profissional, só um dos sujeitos tem experiência profissional, 15 anos de 

serviço, os restantes não têm qualquer tempo de serviço. A distribuição dos sujeitos 

pelas idades é apresentada no gráfico seguinte. 

Gráfico 1: Distribuição dos sujeitos do 4ºMC por idades 
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É de salientar que dos sujeitos do 4ºMC, apenas dois têm mais do que 24 anos de 

idade. 

O instrumento de recolha de dados foi um questionário construído pelo autor do 

estudo. 

O principal objectivo do questionário consistiu em identificar as interpretações, 

dos professores do 1º Ciclo que frequentam um Curso de Complemento da Formação 

Científica e Pedagógica e dos alunos do 4º ano do Curso de Professores do Ensino 

Básico - Variante de Matemática e de Ciências da Natureza, dos conceitos de 

competência matemática, atitude, capacidade, conhecimento e complexidade dos 

objectos matemáticos. 

O questionário é constituído por 10 questões de resposta aberta. Foi 

administrado pelo investigador e preenchido no final de uma das aulas das respectivas 

disciplinas, ou seja, os alunos do 1ºCF preencheram-no no final de uma aula de 

Educação Matemática e os alunos do 4ºMC no final de uma aula de MEMII. Aos alunos 

foram disponibilizados 30 minutos para o preenchimento do questionário, procedendo-

se de seguida à sua recolha. 



 

 

 

 

Resultados sobre a Interpretação dos Conceitos: Competência Matemática, 

Atitude, Capacidade, Conhecimento e Complexidade dos Objectos Matemáticos 

 

De cada conceito apresentaremos uma categorização, com a qual pretendemos 

traduzir, tão próximo quanto possível, a interpretação dada ao conceito pelos sujeitos da 

amostra, bem como a representatividade de cada interpretação, à custa da utilização do 

número de respostas e respectiva percentagem integradas em cada categoria. 

Definir categorias não é tarefa fácil, atendendo a que, se por um lado se exige a 

maior objectividade e transparência no sentido de não mascarar a informação que cada 

sujeito emitiu, por outro tem de haver uma certa flexibilidade para se poder organizar e 

dar sentido consensual à informação tratada. 

Constituíram critérios para a determinação das categorias correspondentes a cada 

conceito, os seguintes: 

- Identificação da palavra-chave ou do sentido de cada resposta, designando-se a 

categoria por essa palavra ou pela palavra que entendemos estar mais próxima do 

sentido a atribuir à resposta; 

 - Definição de categorias disjuntas, isto é, não existe qualquer resposta que 

possa fazer parte em simultâneo de mais do que uma categoria; 

- A reunião de todas as categorias, relativas a cada conceito, constitui a 

totalidade das respostas. 

 

Interpretação do Conceito “Competência Matemática” 

A partir das respostas relacionadas com a interpretação que os sujeitos da 

amostra fazem do conceito de competência matemática foram definidas sete categorias. 

Obtiveram-se 30 respostas válidas acerca da interpretação do conceito de competência. 

 As categorias e respectiva percentagem de respostas, relativas à interpretação 

dada ao conceito de competência matemática, são as seguintes: objectivos (30,0%), 

capacidades (20,0%), finalidades (13,3%), comportamentos (10,0%), desenvolvimento 

(16,7%), saber (6,7%) e outras (3,3%). 



 

 

Apresentam-se, para melhor se compreender o sentido de cada categoria, alguns 

dos indicadores que lhe estão associados. Nestes sentido, os sujeitos da amostra 

referiram que competências matemáticas são: 

a) Objectivos  

- Objectivos a atingir; 

- Um conjunto de objectivos matemáticos que os professores pretendem que os 

alunos atinjam; 

- Objectivos que o professor pretende que o aluno deve atingir; 

- Objectivos a atingirem pelo aluno, tendo em conta o currículo aprovado. 

b) Capacidades 

- Conjunto de capacidades que se pretende que sejam adquiridas pelos alunos; 

- Ser capaz de resolver problemas; 

- Capacidade de resolução de situações que nos são postas. 

c) Desenvolvimento 

- Desenvolvimento integral do indivíduo face à Matemática; 

- Desenvolvimento de algo que se queira atingir; 

- Desenvolver o raciocínio e o cálculo. 

d) Finalidades 

- Finalidades que o professor deve transmitir aos alunos; 

- Finalidades que pretendemos que os alunos adquiram; 

- Finalidades que os professores devem proporcionar aos alunos. 

e) Comportamentos 

- Comportamentos que os indivíduos devem desenvolver; 

- Comportamento realizado por um aluno, de modo a atingir um fim 

denominado saber. 

f) Saber 

- Saber resolver situações matemáticas. 

g) Outras 

- O que torna possível a compreensão de conceitos previamente estabelecidos. 

A representação gráfica da distribuição das respostas, associadas ao conceito de 

competência matemática, pelas diversas categorias é apresentada no gráfico seguinte. 



 

 

Gráfico 2: Categorias associadas ao conceito de competência matemática 
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Observando o gráfico 2 verifica-se que a interpretação dada ao conceito 

competência pelos alunos do 4ºMC, alunos quase na totalidade sem experiência de 

ensino, é bastante diferente da interpretação dada pelos alunos do 1ºCF do complemento 

de formação. Enquanto que os alunos 4ºMC associam mais o conceito de competência 

aos conceitos de objectivos e finalidades, os alunos 1ºCF associam-no em grande parte 

ao conceito de capacidade e saber. 

 

Interpretação do Conceito “Atitude” 

As 30 respostas relacionadas com a interpretação que os sujeitos da amostra 

fazem de atitude foram distribuídas pelas categorias: comportamento (50%), forma de 

agir (20%), exemplificação (13,3%), posição (6,7%), capacidade (3,3%), predisposição 

(3,3%) e postura (3,3%). 

Apresentam-se, alguns dos indicadores associados a cada categoria. Os sujeitos 

da amostra referiram que, atitude é: 

a) Comportamento  

- Conjunto de comportamentos que o aluno deve adquirir; 

- Comportamento a desenvolver nos alunos; 

- Comportamento que os alunos devem possuir. 

b) Forma de agir 

- O que promove uma correcta forma de agir; 

- Uma maneira de agir; 



 

 

- É a maneira como se reage perante uma situação posta. 

c) Exemplificação 

- Ajudar a aprender; 

- Ser motivador. 

d) Posição 

- É a posição assumida perante as situações apresentadas. 

e) Capacidade 

- É a capacidade que o professor pretende desenvolver nos alunos. 

f) Predisposição 

- Predisposição para procurar entender a estrutura de um problema. 

g) Postura 

- Postura que adoptámos perante certos conceitos. 

A representação gráfica da distribuição das respostas, associadas ao conceito de 

atitude, pelas diversas categorias é apresentada no gráfico seguinte. 

 

Gráfico 3: Categorias associadas ao conceito de “atitude” 
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Como se verifica através pela observação do gráfico 3, o modo de interpretar o 

conceito de atitude é diferente entre os dois grupos da amostra, enquanto que as 

respostas de 75% dos alunos do 4ºMC puderam ser integradas na categoria 

comportamento, não existe qualquer resposta do grupo 1ºCF que pudesse ser integrada 

nessa categoria. Por outro lado, uma grande percentagem dos alunos do 1ºCF apresenta 



 

 

a interpretação do conceito atitude a partir de exemplos particulares, cujas respostas 

foram integradas na categoria exemplificação. 

 

Interpretação do Conceito “Capacidade” 

As respostas relacionadas com a interpretação do conceito capacidade foram 

distribuídas pelas categorias: aptidão (30%), ser capaz (20%), outras (20%), dificuldade 

(10%), pretensão (10%), exemplificação (6,7%) e competência (3,3%). 

Apresentam-se, alguns dos indicadores associados a cada categoria. Os sujeitos 

da amostra referiram que, capacidade é: 

a) Aptidão 

- Aptidão para realizar determinada tarefa; 

- Aptidão para a realização de certas condutas; 

- É a aptidão que um aluno tem para atingir determinados objectivos. 

b) Ser capaz 

- É ser capaz de executar positivamente as tarefas propostas; 

- É ver se o aluno é capaz de desenvolver determinada situação. 

c) Outras 

- Ter condições cognitivas e afectivas de levar a cabo, ou seja concretizar certas 

actividades; 

- Aquilo que se consegue realizar “habilidades”. 

d) Dificuldade  

- Corresponde ao grau de dificuldade que um aluno possui face a um 

determinado conteúdo; 

- Tem a ver com a facilidade ou dificuldade que um aluno tem em desenvolver 

uma certa competência/atitude. 

e) Pretensão 

- O que se pretende que o aluno adquira e desenvolva relativo a um determinado 

conteúdo e a situações novas. 

f) Exemplificação 

- De compreender, relacionar e concluir perante as questões abordadas; 

- De interpretar, resolver situações matemáticas e construir conhecimentos. 



 

 

g) Competência 

- Competência já adquirida que lhe permite desenvolver o processo de ensino e 

aprendizagem, sequencialmente. 

A representação gráfica da distribuição das respostas, associadas ao conceito de 

capacidade, pelas diversas categorias, é apresentada no gráfico seguinte. 

Gráfico 4: Categorias associadas ao conceito de “capacidade” 
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A diversidade de interpretações entre os dois grupos da amostra continua a 

evidenciar-se na interpretação dada ao conceito de capacidade. Enquanto que 35% do 

grupo de alunos do 4ºMC identifica capacidade como “ser capaz”, não existe qualquer 

aluno do grupo 1ºCF, que faça tal identificação. Outra diferença que se identifica na 

interpretação dos conceitos tem a ver com o modo como tentam construir uma definição 

para cada conceito, pois enquanto que os alunos do 4ºMC assumem geralmente a 

posição de definir o conceito, o grupo de alunos do 1ºCF utiliza várias vezes exemplos 

particulares para tentar definir cada conceito. 

 

Interpretação do Conceito “Conhecimento” 

As respostas relacionadas com as interpretações que os sujeitos da amostra 

fazem do conceito de conhecimento foram distribuídas pelas categorias: tudo que o 

aluno possui (30%), outras (26,7%), assimilação (13,3%), conjunto de conteúdos 

(6,7%), capacidade (6,7%), domínio de um assunto (3,3%), pretensão (3,3%), definições 

(3,3%), informação (3,3%) e compreensão (3,3%). 



 

 

Na tabela seguinte evidencia-se a distribuição das respostas dos dois grupos da 

amostra pelas diversas categorias. 

Tabela 1: Conceito “conhecimento” 

Respostas por Categoria 

4ºMC 1ºCF Total 

Categorias 

n % n % n % 

Tudo que o aluno possui 7 35 2 20 9 30,0 

Outras 4 20 4 40 8 26,7 

Assimilação 2 10 2 20 4 13,3 

Conjunto de Conteúdos 2 10 0 0 2 6,7 

Capacidade 1 5 1 10 2 6,7 

Domínio de um assunto 1 5 0 0 1 3,3 

Pretensão 1 5 0 0 1 3,3 

Definições 1 5 0 0 1 3,3 

Informação 1 5 0 0 1 3,3 

Compreensão 0 0 1 10 1 3,3 

 

Apresentam-se, alguns dos indicadores associados a cada categoria. Os sujeitos 

da amostra referiram que, conhecimento é: 

a) Tudo que o aluno possui 

- É tudo aquilo que o aluno possui na sua estrutura cognitiva; 

- Tudo aquilo que as pessoas conseguem aplicar na prática através de conceitos 

abstractos; 

- É tudo aquilo que os alunos sabem, que podem ser conhecimentos científicos 

ou não. 

b) Outras 

- O conhecimento pode ser substantivo, epistemológico, científico, processual e 

deve-se dar a mesma importância a todos; 

- Ter todos os conhecimentos básicos para ensinar matemática; 

- Quotidiano e científico. 

c) Assimilação 



 

 

- É aquilo que o aluno assimilou; 

- É tudo que o aluno assimila. 

d) Conjunto de Conteúdos 

- Conjunto de conteúdos, interligados num esquema conceptual que vai sendo 

construído mentalmente pelo indivíduo. 

e) Capacidade 

- Ser capaz de desenvolver atitudes e interesse pelo que se quer ensinar; 

- Capacidades de análise e formação da matéria. 

f) Domínio de um assunto 

- Domínio de um assunto ou tema, com um grau relativo de complexidade. 

g) Pretensão 

- O que se pretende que o aluno adquira e desenvolva relativo a um determinado 

conteúdo e a situações novas. 

h) Definições 

- São definições, conceitos de um determinado conteúdo, que permite ao aluno 

dar respostas a questões e fazer perguntas. 

i) Informação 

- Informação que professores e alunos possuem, podendo ser remodelada. 

j) Compreensão 

- Compreensão de noções como conjectura, teorema e demonstração, assim 

como capacidade de examinar consequências do uso de determinadas 

situações. 

Existe grande diversidade de interpretações do conceito conhecimento, basta 

observar que na categoria outras estão 26,7% das respostas. Verifica-se também que o 

entendimento do conceito de conhecimento varia bastante entre os dois grupos, o que 

faz dele um conceito que exige grande reflexão e análise, pois é de toda a conveniência 

que o emissor e o receptor, quando falam de conhecimento possam ter entendimentos 

análogos. 



 

 

 

Interpretação do Conceito “Complexidade dos Objectos Matemáticos” 

As respostas relacionadas com as interpretações que os sujeitos da amostra 

fazem do conceito de “complexidade dos objectos matemáticos” foram distribuídas 

pelas categorias: outras (36,7%), dificuldade (33,3%), capacidade (6,7%), compreensão 

(6,7%), diversidade (3,3%), interacção (3,3%) e sem resposta (10,0%). 

Na tabela seguinte exibe-se a distribuição das respostas dos dois grupos da 

amostra pelas diversas categorias. 

 

Tabela 2: Conceito “complexidade dos objectos matemáticos” 

Respostas por Categoria 

4ºMC 1ºCF Total 

Categorias 

n % n % n % 

Dificuldade 9 45 1 10 10 33,3 

Capacidade 2 10 0 0 2 6,7 

Compreensão 2 10 0 0 2 6,7 

Diversidade 0 0 1 10 1 3,3 

Interacção 0 0 1 10 1 3,3 

Outras 6 30 5 50 11 36,7 

Sem Resposta 1 5 2 20 3 10,0 

 

Apresentam-se, alguns dos indicadores associados a cada categoria. Os sujeitos 

da amostra referiram que, complexidade dos objectos matemáticos é: 

a) Dificuldade 

- Grau de dificuldade que os objectos matemáticos apresentam ao longo do 

Ensino Básico; 

- Principais dificuldades que os alunos podem enfrentar ao aprender uma nova 

unidade/Tema matemático; 

- As dificuldades e os desafios que nos permite atingir as competências 

programadas. 

b) Capacidade 



 

 

- É a maior ou menor capacidade que um aluno tem de executar certas tarefas. 

c) Compreensão 

- Partindo da compreensão do funcionamento de objectos matemáticos simples e 

ir construindo níveis mais elevados com gradual complexidade. 

d) Diversidade 

- Diversidade de estratégias que conduzam ao sucesso no processo de ensino e 

aprendizagem. 

e) Interacção 

- Interacção, de modo a que resulte uma interdisciplinaridade que conduza a 

uma boa aprendizagem. 

f) Outras 

- É a forma como os alunos de hoje encaram a Matemática; 

- Devido ao seu ensino ser um pouco abstracto é necessária muita 

concretização. 

Tal como acontece com o conceito conhecimento, o conceito complexidade dos 

objectos matemáticos também obteve uma grande diversidade de interpretações, pois na 

categoria “outras” foram integradas 36,7% das respostas, o que indicia dificuldades em 

categorizar as respostas de acordo com a interpretação dada pelos sujeitos. Pela 

observação dos dados verifica-se que o conceito de complexidade dos objectos 

matemáticos ainda está muito associado ao conceito de dificuldade. 

Atendendo a que o entendimento do conceito varia de aluno para aluno e à 

frequência com que se utiliza nos mais variados contextos, será desejável reflectir sobre 

a sua interpretação e procurar cultivar um sentido mais consensual do que aquele que a 

amostra manifestou. 

 

 

Conjunto de Competências Matemáticas, Atitudes, Capacidades, Conhecimentos e 

Estratégias que o Professor de Matemática Espera Desenvolver 

 

Se a interpretação do conceito de competência matemática e dos que lhe estão 

associados varia de sujeito para sujeito, tornando-se difícil definir categorias 



 

 

representativas das respostas dos sujeitos da amostra, ainda se torna mais difícil traduzir 

de forma categórica as expectativas destes profissionais, ou futuros profissionais, acerca 

das competências que esperam promover nos seus alunos. 

Pela observação dos dados recolhidos acerca da interpretação, dada pelos 

sujeitos da amostra, dos conceitos referidos verifica-se com alguma frequência que os 

conceitos em estudo umas vezes são considerados sinónimos outras vezes considerados 

distintos. Assim, estes profissionais ou futuros profissionais ao definirem as 

expectativas acerca da promoção do desenvolvimento, nos seus alunos, de competências 

matemáticas, atitudes, conhecimentos, capacidade e estratégias, também manifestam os 

mesmos aspectos de ambiguidade associados a cada um dos conceitos. Este facto 

invalida a criação de categorias de respostas associadas a cada um dos conceitos e 

desafia os docentes, principalmente os que estão envolvidos na formação inicial de 

professores a darem bastante ênfase à clarificação dos conceitos, cuja interpretação foi 

objecto de estudo e análise neste trabalho. 

Embora a diversidade de opiniões dos sujeitos da amostra, seja apreciável, no 

entanto evidenciam um problema que urge resolver, que consiste em procurar 

interpretações idênticas para os mesmos conceitos quando utilizados em ambientes 

idênticos. Pois é fundamental que o discurso utilizado numa aula possa ser analisado o 

mais objectivamente possível por todos os que participam nessa aula, e para que isso 

aconteça é importante que se clarifique o melhor possível o que se entende por 

competência matemática, atitude, conhecimento, capacidade e estratégia. 

 

 

Conclusão 

 

Neste estudo reflectiu-se acerca das interpretações que professores, ou futuros 

professores, fazem dos conceitos de competência matemática, atitude, capacidade, 

conhecimento e complexidade dos objectos matemáticos, a partir das respostas a um 

questionário, preenchido por uma amostra de 30 sujeitos. 

As respostas acerca de cada conceito foram integradas em categorias. Apresenta-

se em seguida, cada um dos conceitos analisados e as respectivas categorias: 



 

 

- Competência matemática: objectivos, capacidades, finalidades, 

comportamentos, desenvolvimento, saber e outras; 

- Atitude: comportamento, forma de agir, exemplificação, posição, capacidade, 

predisposição e postura; 

- Capacidade: aptidão, ser capaz, outras, dificuldade, pretensão, exemplificação e 

competência; 

- Conhecimento: tudo que o aluno possui, outras, assimilação, conjunto de 

conteúdos, capacidade, domínio de um assunto, pretensão, definições, informação e 

compreensão; 

- Complexidade dos objectos matemáticos: outras, dificuldade, capacidade, 

compreensão, diversidade, interacção e sem resposta. 

Pelos dados apresentados neste trabalho, infere-se que o conceito de 

competência matemática é complexo, pois constitui-se a partir múltiplas dimensões e 

interpretações, dependentes de cada sujeito que o utiliza e do contexto onde é utilizado. 

No entanto, parecem ser indissociáveis do conceito competência, os conceitos de 

atitude, conhecimento, capacidade e estratégia.  

Poderemos admitir que ter competência para resolver uma situação, pressupõe: 

a) atitude de a crer resolver; b) conhecimento relacionado com a situação; c) capacidade 

para adequar o conhecimento à situação a resolver; d) estratégia que conduza à 

resolução da situação e à apresentação de uma solução credível. 
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Quais os conteúdos científicos e didácticos da Matemática mais adequados à formação de 

alunos/futuros professores dos primeiros anos de escolaridade? Quais as metodologias a usar na 

formação de professores de modo a favorecer a aprendizagem e estimular práticas reflexivas e 

construtivistas? Estas e outras questões têm sido motivo de processos de reflexão ao longo da minha 

actividade profissional enquanto formador de professores numa Escola Superior de Educação.  

A realização do XII Encontro de Investigação em Educação na Matemática subordinado ao 

tema “Matemática na formação do professor” surgiu como um desafio e uma oportunidade para, de 

forma mais sistematizada, através da realização de uma investigação empírica com os alunos do 

quarto ano do Curso de Professores do Ensino Básico, Variante Matemática/Ciências da Natureza, 

da Escola Superior de Educação da Universidade do Algarve, questionar a relevância dos conteúdos 

e das metodologias utilizadas nas disciplinas da componente científica da área da Matemática na 

formação inicial de professores. 

Esta pequena investigação exploratória não está inserida em nenhum projecto actual, apenas 

reflecte as minhas preocupações em relação à temática abordada e à avaliação das minhas práticas e 

das dos meus colegas da área disciplinar de Matemática, enquanto formadores de professores, numa 

lógica de construção de conhecimento sobre a prática profissional. 

Esta comunicação realça os resultados obtidos a propósito das disciplinas da componente 

científica da Matemática, sem deixar de abordar algumas questões relacionadas com as disciplinas 



 

da componente didáctica, e questiona a formação científica dos alunos/futuros professores através da 

realização de um conjunto de quatro questões sobre conteúdos dos primeiros anos de escolaridade. 

Os resultados obtidos nesta investigação parecem sugerir duas linhas de intervenção na renovação da 

formação de professores: o reforço do conhecimento científico e didáctico dos conteúdos 

matemáticos leccionados no ensino básico e a utilização de uma metodologia isomorfa à 

metodologia pretendida para o ensino básico.  

 

 

Modelo de Formação – Plano Curricular (Matemática) 

 

O modelo de formação do Curso de Professores do Ensino Básico, Variante de 

Matemática/Ciências da Natureza, da Escola Superior de Educação da Universidade do Algarve é o 

modelo integrado, a componente científica, a componente pedagógica e didáctica e a prática 

pedagógica vão acontecendo ao longo dos oito semestres do curso, nomeadamente os primeiros 

cinco semestres do curso caracterizam-se por uma formação académica, social, psicológica e 

pedagógica e termina com a Prática Pedagógica no Primeiro Ciclo do Ensino Básico, o sexto e o 

sétimo semestres caracterizam-se por uma formação académica, pedagógica e didáctica na variante 

de Matemática e Ciências da Natureza e o oitavo semestre integra o Seminário Científico-

Pedagógico e a Prática Pedagógica em Matemática e Ciências da Natureza no Segundo Ciclo do 

Ensino Básico. 

O plano curricular do curso tem uma razoável componente horária e uma formação 

diversificada na área da Matemática ao longo dos oito semestres, desde as disciplinas tradicionais da 

componente científica e da componente didáctica até às disciplinas de formação tecnológica no 

contexto do ensino da Matemática. A componente matemática começa no primeiro semestre do 

primeiro ano e prolonga-se até o final do curso (Quadro 1).  

 

Ano Semestre Disciplina Tipologia Carga Horária 
1º Ano 1º Sem Fundamentos do Conhecimento Matemático  1T + 2TP 45 Horas 
1º Ano 2º Sem Geometria 2T + 2TP 60 Horas 

Actividades e Materiais no Ensino da Matemática 2TP + 2P 60 Horas 2º Ano 1º Sem 
Cálculo Infinitesimal I 2T + 2TP 60 Horas 

2º Ano 2º Sem Cálculo Infinitesimal II 2T + 2TP 60 Horas 
3º Ano  1º Sem    

Computadores em Educação Matemática 2TP + 2P 60 Horas 
Probabilidades e Estatística I 1T + 2TP 45 Horas 

3º Ano 2º Sem 

Álgebra Linear e Geometria Analítica I 2T + 2TP 60 Horas 



 

Prática Pedagógica IV 2 TP 30 Horas 
Probabilidades e Estatística II 2T + 2TP 60 Horas 
Álgebra Linear e Geometria Analítica II 2T + 2TP 60 Horas 
Prática Pedagógica V 2 TP 30 Horas 

4º Ano 
 

1º Sem 
 

Didáctica da Matemática  2T + 2TP 60 Horas 
Prática Pedagógica VI   4º Ano 2º Sem 
Seminário Científico-Pedagógico   

Quadro 1 – Disciplinas da Componente Matemática do Curso de Professores do Ensino Básico, 

Variante Matemática/Ciências da Natureza 

 

No primeiro semestre do terceiro ano os alunos têm a prática pedagógica terminal do 

Primeiro Ciclo e posteriormente todas as disciplinas estão ligadas ao ensino da Matemática e das 

Ciências da Natureza. Os alunos só podem frequentar a última prática pedagógica após a aprovação 

em todas as disciplinas anteriores. Os alunos/futuros professores, envolvidos nesta investigação, 

frequentavam, aquando da recolha dos dados, o segundo semestre do quarto ano e, por conseguinte, 

já tinham realizado com sucesso todas as disciplinas dos restantes semestres do curso, 

nomeadamente as disciplinas da componente científica da Matemática. 

Relativamente à componente científica da Matemática o referido curso inclui um conjunto de 

disciplinas com diversificados objectivos e conteúdos matemáticos, desde dos Números e Operações 

até Cálculo Integral, Séries, Matrizes, Determinantes, Probabilidades e Estatística Indutiva (Quadro 

2). 

 

Disciplina Principais Conteúdos 
Fundamentos do Conhecimento Matemático  Natureza da Matemática, Lógica e Teoria dos 

Conjuntos e Evolução do Conceito de Número 
Geometria Noções Elementares de Geometria Plana e no 

Espaço: sólidos geométricos, noções de ponto, 
plano, recta, semi-recta, e segmento de recta, 
noção de ângulo, polígonos, circunferência e 
círculo. Transformações Geométricas do Plano. 
Áreas e Volumes. Raciocínio Dedutivo 

Actividades e Materiais no Ensino da Matemática Matemática nos primeiros anos de 
escolaridade. Números e Cálculo: Conjuntos 
Numéricos, Sistemas de Numeração e 
Operações. Cálculo Mental, Algoritmos e 
Calculadoras. Estimativas e Arredondamentos.  
O Conceito de Número Racional. Grandezas e 
Medidas. Padrões e Regularidades. 

Cálculo Infinitesimal I Complementos sobre funções reais de variável 
real. Funções elementares. Propriedades. 
Derivadas. Cálculo Integral. 



 

Cálculo Infinitesimal II Calculo Integral (Aplicações). Séries. 
Determinação aproximada de raízes reais de 
equações.  

Computadores em Educação Matemática O Computador no Ensino: Matemática na 
Internet, Folha de Cálculo, Cabri-Géomètre, 
Linguagem Logo. 

Probabilidades e Estatística I Teoria de Conjuntos. Técnicas de contagem. 
Introdução à Probabilidade. Distribuições de 
Probabilidade. 

Álgebra Linear e Geometria Analítica I Matrizes e Sistemas de Equações Lineares. 
Determinantes e Sistemas de Equações 
Lineares. Matrizes, Determinantes e Geometria 
Analítica 

Probabilidades e Estatística II Introdução: População e Amostra. Estatística 
Descritiva e Estatística Indutiva. Unidade 
Estatística e Dado Estatístico Variáveis 
Discretas e Continuas. Estatística Descritiva. 
(Organização, sumarização e análise de 
amostras). Estatística Indutiva 

Álgebra Linear e Geometria Analítica II Números Complexos. Matrizes, Determinantes 
e Geometria Analítica. Outras Geometrias 

Quadro 2 – Principais Conteúdos das Disciplinas da Componente Científica da Matemática do Curso 

de PEB, Variante M/CN 

 

A componente científica da Matemática é leccionada desde o primeiro semestre até ao sétimo 

semestre do curso e envolve um conjunto diversificado de conteúdos tradicionais na formação 

superior, como é o caso dos Cálculo Infinitesimal I e II, das Álgebra Linear e Geometria Analítica I 

e II e das Probabilidades e Estatística I e II, e conteúdos programáticos relacionados com o ensino 

nos primeiros anos de escolaridade, como é o caso das disciplinas de Geometria, Actividades e 

Materiais no Ensino da Matemática e Computadores em Educação Matemática. 

 

 

Metodologia 

 

Em termos metodológicos optei por desenvolver esta investigação segundo uma metodologia 

interpretativa, que “procura compreender como é o mundo do ponto de vista dos participantes” 

(Ponte, 1994:7), através das técnicas de recolha de dados como o questionário e a entrevista e 

utilizando “procedimentos claros e bem definidos, de modo a possibilitar a sua posterior 

interpretação” (Ponte, 2002:18)       

No final do mês de Março de 2003 solicitei a colaboração dos dezassete alunos que 

frequentavam o segundo semestre do quarto ano do Curso de Professores do Ensino Básico, Variante 



 

Matemática/Ciências da Natureza, da Escola Superior de Educação da Universidade do Algarve para 

a realização de uma investigação empírica sobre a componente científica da Matemática na 

formação inicial de professores. Os alunos manifestaram concordância e total disponibilidade em 

participar na investigação. 

Elaborei um questionário com cinco grupos de questões: a formação em Matemática no 

Ensino Básico e Secundário; conhecimentos científicos e didácticos da Matemática na formação 

inicial de professores; as metodologias utilizadas nas disciplinas da área da Matemática na formação 

inicial de professores; perspectivas sobre a futura prática profissional e um conjunto de quatro 

questões sobre conteúdos dos programas dos primeiros anos de escolaridade. No preâmbulo do 

questionário garantia o anonimato e a confidencialidade dos dados e solicitava aos participantes o 

favor de não escreverem, em qualquer parte do questionário, o seu nome, de modo a garantir o total 

anonimato. 

Elaborei o guião de uma entrevista colectiva (feita em simultâneo a todos os participantes) 

com o objectivo de reforçar o conhecimento sobre a perspectiva dos alunos/futuros professores a 

propósito da formação na componente científica e das metodologias utilizadas em Matemática na 

formação inicial de professores. 

No início de Abril de 2003 efectuei a recolha de dados, numa das salas de aula da Escola 

Superior de Educação da Universidade do Algarve, através da aplicação do questionário individual, 

com questões de resposta aberta, aos catorze alunos participantes na investigação (num total possível 

de dezassete), respondidos em simultâneo, e uma entrevista colectiva realizada após o questionário 

com o objectivo de obter informação complementar.  

 

 

Formação Básica e Secundária  

 

Umas das questões mais discutidas na sociedade e nos órgãos de comunicação social é o 

nível de conhecimento dos alunos a Matemática, nomeadamente ao nível do Ensino Básico e 

Secundário. Esta realidade afecta, necessariamente, a formação no Ensino Superior, principalmente 

quando os alunos escolhem, por opção ou em recurso, cursos com uma forte componente 

matemática.  

No entender dos responsáveis da Escola Superior de Educação da Universidade do Algarve, 

“os conhecimentos que os alunos trazem do Ensino Secundário na área da Matemática são 

insuficientes” (Relatório de Avaliação Externa da ADISPOR, 2001: 6) para a normal progressão nos 



 

estudos superiores, reflectindo-se nos fracos resultados em algumas das disciplinas do curso das 

áreas de Matemática (nomeadamente nos Cálculos Infinitesimais) e da Física.  

Esta perspectiva não é partilhada pelos alunos participantes na investigação, pois 

consideraram que a sua formação a Matemática no Ensino Básico e Secundário foi boa (quatro 

alunos) ou suficiente (dez alunos). Nenhum dos alunos participantes considerou a sua formação 

insuficiente ou má.  

A boa formação a Matemática é atribuída, pelos quatro alunos, à qualidade dos formadores 

(professores e explicadores) e à natureza da disciplina de Matemática. Os alunos, a propósito da 

importância dos formadores no processo ensino/aprendizagem referiram que: “sempre tive bons 

professores de Matemática”, “tive professores que não se limitavam a transmitir conceitos e 

conhecimentos, tentavam também que nós percebêssemos o porquê das coisas” e “tive uma 

explicadora fenomenal” e a propósito da natureza da disciplina, referiram que: “o facto de gostar dos 

conteúdos fazia com que me esforçasse mais para os compreender” e “Matemática foi sempre a 

minha disciplina preferida”. 

A formação suficiente é atribuída aos formadores e à avaliação. Neste caso, os eventual 

resultados mais fracos são igualmente atribuídos aos professores, desta vez realçando os aspectos 

negativos, como “os professores que tive não foram os melhores”, “a professora preocupava-se em 

«despejar» e não ensinar”, “os professores... raramente... apelavam ao raciocínio” e “poderia ser 

melhor se os professores motivassem mais os alunos” e também à avaliação do aluno na disciplina 

de Matemática, referindo que “nunca tive notas muito altas” e “as notas obtidas nos três anos do 

ensino secundário foram razoáveis”.  

Dos resultados obtidos, parecer ser possível concluir que, para além dos conhecimentos 

insuficientes, a “elevada taxa de reprovações em algumas disciplinas [na formação inicial] ” 

(Relatório de Avaliação Externa da ADISPOR, 2001: 11) depende do “docente que as ministra” 

(idem), das estratégias e metodologias utilizadas e da falta de empenhamento dos alunos no processo 

de ensino/aprendizagem. 

 

 

Formação Científica – Conteúdos e Metodologias 

 

As diferentes teorias a propósito da formação de professores caracterizam-se por uma 

divergência radical entre aqueles que defendem o ensino, quase exclusivo, de uma forte componente 

científica da área disciplinar em causa e os outros que se opõem e defendem, em limite, a 

aprendizagem de um conjunto de competências pessoais, relacionais e organizacionais desfocadas 



 

dos conteúdos científicos da área disciplinar. Respira-se uma permanente «guerra» entre as áreas 

científicas tradicionais e as ciências da educação. 

Estas visões, opostas, entre um ensino baseado num conjunto de conteúdos científicos das 

áreas disciplinares clássicas (neste caso a Matemática) e um ensino baseado num conjunto de 

aprendizagens promotoras dos processos de análise e reflexão geram nos alunos/futuros professores 

algum desinvestimento numa das componentes do curso. Tradicionalmente, parece existir um maior 

peso das Ciências da Educação nos cursos de formação inicial de professores das Escolas Superiores 

de Educação e uma maior influência das áreas científicas tradicionais nas licenciaturas de ensino das 

Universidades.      

Contudo, as características da componente científica dos cursos de formação de professores 

são, mesmo nas Universidades, um factor de análise e de crescente investigação por parte da 

comunidade científica. Cecília Galvão desenvolveu uma investigação na Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa com alunos dos cursos de formação de professores e concluiu que “a 

desarticulação entre as diferentes disciplinas, a má gestão de algumas aulas práticas, a avaliação 

preferencialmente por exame, a necessidade de formação em determinados conhecimentos são as 

críticas básicas à componente científica do curso” (2000:77).       

É certo que todos os cursos têm por objectivo que os alunos/futuros professores sejam capazes de 

“dominar factos, conceitos e princípios das áreas disciplinares que terá de ensinar” (Relatório de 

Auto-Avaliação do Curso PEB, Variante M/CN, 2001:52), de modo a que o professor não deixe de 

ser um representante do conhecimento científico das respectivas áreas disciplinares. 

Mas, será que a componente científica da Matemática leccionada nos cursos de formação de 

professores é a adequada para tornar os alunos/futuros professores detentores do conhecimento 

matemático necessário à leccionação dos primeiros anos de escolaridade? Que relevância é atribuída 

à componente científica da Matemática na formação inicial de professores pelos futuros professores 

de Matemática? 

Questionados sobre a adequação curricular das disciplinas da componente científica ao curso 

de formação inicial de professores, os participantes consideraram relevantes, para a sua formação 

profissional, as disciplinas de Geometria e Actividades e Materiais no Ensino da Matemática, 

desempenhando as restantes disciplinas um “papel importante na formação” cultural dos alunos. 

Consideram, contudo, que é dada, pelo currículo e pelos docentes das disciplinas, “demasiada 

importância a conhecimentos que apenas servem para conhecimento e enriquecimento pessoal”, 

nomeadamente nas disciplinas de Cálculo Infinitesimal I e II e Álgebra Linear e Geometria Analítica 

I, cujos conteúdos foram considerados, pelos participantes nesta investigação, inadequados à 

formação inicial de professores dos primeiros anos de escolaridade.   



 

Em contrapartida, os participantes reclamaram uma maior formação em “geometria”, na 

“resolução de problemas”, nas “actividades investigativas” e em “conhecimentos relacionados” 

com os primeiros anos de escolaridade. Questionam-se: “porque não uma disciplina de resolução de 

problemas?”, mostrando algum receio na aplicação da prática de resolução de problemas, devido a 

factores de insegurança relacionados com a existência de “problemas que o professor diz que são 

para miúdos do primeiro ciclo e eu não sou capaz de resolver, tenho muita dificuldade em resolver”. 

Em resumo, parece possível concluir que os conteúdos da componente científica da Matemática 

considerados adequados ou necessários para a formação de professores apontam para uma necessária 

associação com os conteúdos matemáticos do primeiro e segundo ciclos. Os conhecimentos 

considerados inadequados apontam para uma matemática abstracta, distante da realidade dos níveis 

de ensino dos primeiros anos de escolaridade. 

Em relação à metodologia, os princípios orientadores do curso apontam para a necessidade 

dos alunos/futuros professores serem “formados de acordo com os métodos que se deseja que 

utilizem na formação dos seus próprios alunos” (Relatório de Auto-Avaliação do Curso PEB, 

Variante M/CN, 2001:51), como forma de estimular uma futura prática construtivista no ensino da 

Matemática.  

A prática metodológica dos docentes nas disciplinas da componente científica parece ser 

oposta aos princípios orientadores do curso, segundo os participantes nesta investigação, a 

metodologia utilizada na componente científica da Matemática, caracteriza-se pela utilização de 

“acetatos”, do “quadro”, e da “resolução de exercícios e fichas de trabalho”. Esta análise foi 

igualmente efectuada pelos alunos no relatório de avaliação externa da ADISPOR, quando referem a 

“utilização exagerada de acetatos” (2001:11). Os alunos participantes na investigação salientaram 

que a maioria dos docentes “explicam os conteúdos e posteriormente entregam fichas com 

exercícios”, mas que “alguns, poucos [professores], apostam na exploração e investigação para 

alcançar e atingir os objectivos”. 

Apesar das críticas apresentadas e da existência de opiniões de alunos defensores do “recurso 

a outro tipo de metodologias de ensino/aprendizagem” (Relatório de Avaliação Externa da 

ADISPOR, 2001:11), parte dos alunos participantes nesta investigação, manifestam uma atitude de 

indiferença em relação às metodologias utilizadas, referem que “por vezes acho que sim 

[metodologia adequada], mas por outras acho que deveriam arranjar outra forma” ou “nem 

correcta, nem incorrecta”. 

Consideram que “no Ensino Superior as coisas são diferentes porque só lá está quem quer” e 

por isso “os professores ensinam... e nós temos que aprender”, tal como no ensino tradicional. Um 

dos aspectos referidos pelos participantes foi a relação entre o tempo da disciplina e os conteúdos 



 

leccionados, de modo que “atendendo ao tempo disponível para a disciplina, talvez fosse a 

[metodologia] mais correcta”, esta opinião leva-me a especular que estes futuros professores, em 

função do cumprimento dos programas, podem considerar adequada a metodologia tradicional de 

ensino de modo a assegurar o cumprimento do programa da disciplina, como refere um dos 

participantes “temos sempre a tendência de ensinar como nos ensinaram”. 

Apesar desta aparente indiferença, os alunos/futuros professores consideram relevante a 

metodologia utilizada nos níveis de sucesso das disciplinas, referem que “as metodologias têm 

influência na minha aprendizagem, pois ajudam-me a entender alguns conteúdos que não consigo 

perceber quando são explicados oralmente” e “aprendo muito mais facilmente através da 

descoberta ou mesmo da discussão com outros colegas do que propriamente através da leitura de 

um acetato”. 

As características do curso, formação no primeiro e segundo ciclos, e a pouca relevância 

atribuída à globalidade das disciplinas da componente científica da Matemática gera, nos alunos, 

uma atitude de desinvestimento “na frequência dessas disciplinas de cariz mais científico” 

(Relatório de Avaliação Externa da ADISPOR, 2001: 24), pois, como me relatou um aluno, “não é 

preciso vir às aulas... pedimos o caderno a alguém e pronto, estudamos duas ou três noites”, e na 

aprendizagem dos respectivos conteúdos programáticos, como referiu um aluno “para nós 

passarmos [nas disciplinas da área científica] temos que ir pesquisar um bocadinho na biblioteca 

para arranjar os exercícios, não temos muitas bases para compreender [os conteúdos] mas, também 

não vale a pena estar a compreender [os conteúdos] porque os exercícios que vão sair não são 

muito aprofundados”.  

O sucesso nas disciplinas da componente científica da matemática, apresentada em forma de 

receita ao gosto dos nossos alunos, depende da capacidade de “memorizar seis ou sete 

procedimentos que são gerais para todos os exercícios” e da realização dos “exercícios que 

aparecem numa ficha”, pois “já sabemos que vai sair parecido àquilo no teste”. “Quem saber 

resolver os [exercícios] da ficha mais sete ou oito [exercícios] está passado”.  

O aparente desinteresse dos alunos em relação aos conteúdos científicos e às metodologias 

utilizadas, apesar do sucesso disciplinar, parece poder indiciar uma atitude acrítica em relação ao 

nível de conhecimentos e competências matemáticas dos alunos/futuros professores. Esta 

desvalorização e falta de sentido das aprendizagens resultarão dos fracos elos de ligação entre os 

conteúdos leccionados nos dois níveis de ensino ou da metodologia utilizada no processo de 

ensino/aprendizagem? Será que “as aprendizagens fazem mais sentido (…) quando o professor 

utiliza métodos participativos, em que o conhecimento é apresentado como algo que pode ser 



 

descoberto, construído, vivido com entusiasmo” (Galvão, 2000: 64) ou dependem da motivação 

pessoal e da relevância dos conteúdos leccionados?     

 

 

Formação Didáctica – Conteúdos e Metodologias 

 

Apesar de não ser objecto de estudo, nesta pequena investigação, a componente didáctica da 

Matemática optei por questionar os alunos a propósito de, eventuais, necessidades de formação nesta 

área e da metodologia utilizadas pelos seus professores na condução das disciplinas da componente 

didáctica da Matemática. 

Os alunos/futuros professores participante nesta investigação apontaram défices de formação 

em conhecimentos relacionados com as “estratégias para leccionar determinados conteúdos”, com a 

falta de “esclarecimento acerca de conteúdos mais problemáticos contidos no currículo do Ensino 

Básico”, com conteúdos específicos dos programas dos primeiros anos de escolaridade, como por 

exemplo “números racionais (operações com números racionais, principalmente multiplicação e 

divisão) ”, “às áreas, volumes, ângulos” e com outras áreas mais abrangentes, como é o caso da 

“História da Matemática... a nível internacional e nacional”. 

As metodologias utilizadas pelos professores na componente didáctica da Matemática 

parecem estar mais de acordo com os princípios orientadores do curso. Os professores da 

componente didáctica promovem a utilização de “materiais didácticos”, do “vídeo”, desenvolvem o 

“trabalho de grupo” e a “discussão em grande grupo” e utilizam a “resolução de problemas” e 

“actividades que permitem [aos alunos] raciocinar e aplicar conhecimentos anteriormente 

adquiridos”. 

Os alunos/futuros professores consideraram esta metodologia adequada e produtiva em 

relação ao processo de ensino/aprendizagem. Salientam que este tipo de metodologias, 

maioritariamente nas aulas práticas, “despertam a motivação e curiosidade”, promovem “os 

trabalhos de grupo”, que são “bastante produtivos, pois a partir do confronto de ideias, constrói-se 

um conhecimento diferente” e são “alguns bons exemplos para seguir quando for professor”. 

Em resumo, os alunos consideram que apesar da utilização de alguns métodos de ensino 

tradicional existe um esforço, por parte dos professores, de promover “a análise e discussão de 

textos, a discussão em grande e pequeno grupo, a análise de situações problemáticas, a resolução 

de exercícios e de problemas, a pesquisa e a apresentação oral” (Relatório de Auto-Avaliação do 

Curso PEB, Variante M/CN, 2001:58).   



 

 

 

Modelos e Prática Profissional 

 

O objectivo de encontrar modelos de ensino para utilizarem posteriormente na actividade 

profissional parece estar sempre presente na análise das práticas dos professores, como está implícito 

em anterior citação de um dos alunos participantes nesta investigação e na expectativa de um outro 

aluno que refere que “a ESE é que me deu a parte prática, o que nós podemos aplicar lá [na Escola 

de 1º e 2º Ciclo]. Eu, quando vim para cá, esperava que me iam ensinar como devia leccionar 

determinado conteúdo, que tipo de estratégias”. 

Estas expectativas geram um acréscimo de responsabilidade nas instituições de formação de 

professores, pois “quando os professores nos seus cursos não têm oportunidade para fazer 

matemática relevante e com sentido, acabam por ir para a sala de aula ensinar como foram 

ensinados” (Palhares, Gomes e Mamede, 2002:28), apesar do sentido crítico manifestado pelos 

participantes, em relação aos professores de Matemática da Escola Superior de Educação da 

Universidade do Algarve, ao considerarem que, num contexto de 2º Ciclo, os seus professores 

“seriam maus, nomeadamente os que utilizam acetatos para darem as suas aulas” e “seriam bons, 

aqueles que utilizam actividades investigativas e situações problemáticas”. 

Apesar de analisarem a existência de algum desajuste entre as metodologias, utilizadas por 

alguns professores, e as práticas lectivas no segundo ciclo do Ensino Básico valorizam o 

conhecimento científico de todos os seus professores, reafirmando a existência de “certas 

debilidades na formação pedagógica de alguns docentes, considerados pelos alunos cientificamente 

competentes” (Relatório de Avaliação Externa da ADISPOR, 2001: 11). 

Este sentido crítico na busca de um modelo de ensino, parece gerar nos alunos uma atitude 

dupla em relação à abordagem de novos conteúdos, onde parece existir a preocupação de utilizar 

uma abordagem mais construtivista, e em relação à consolidação das aprendizagens, onde se 

refugiam em modelos de ensino mais tradicionais.  

Os alunos participantes nesta investigação, na abordagem de novos conteúdos, utilizam o 

“quadro”, “acetatos”, “materiais didácticos”, “jogos” e realizam “trabalhos de grupo”, “resolução 

de problemas”, ”actividades investigativas” e, essencialmente, outras actividades que relacionem “a 

matemática com o nosso dia-a-dia” e, na consolidação das aprendizagens, utilizam “sínteses com 

actividades práticas e sempre que possível com jogos e situações problemáticas”, “fichas de 

trabalho (em grupo e em individual) ” e “correcção do TPC”.  



 

Os alunos parecem manifestar uma grande preocupação em utilizar metodologias 

construtivistas mas deparam-se com a falta de conhecimentos e vivências para desenvolver essa 

metodologia duma forma coerente e sistemática. “Os cursos de formação de professores devem ser 

organizados de modo a permitir-lhes viver experiências de aprendizagem que se quer que os seus 

alunos experimentem e que constituam um desafio intelectual” (Serrazina, 2002: 10).  

 

 

Perspectivas Futuras para a Formação de Professores  

 

Os resultados apresentados, apesar de necessariamente inconclusivos, parecem retratar uns 

alunos/futuros professores auto-complacentes com a sua formação e que subestimam as 

competências matemáticas necessárias à actividade profissional de professor desta área disciplinar.  

Apesar desta indiferença, parece existir alguns dados que podem corroborar a ideia da necessidade 

de um maior conhecimento científico e didáctico dos conteúdos programáticos dos primeiro e 

segundo ciclos do Ensino Básico e de um maior conhecimento das metodologias promotoras de um 

ensino centrado no desenvolvimento das competências matemáticas dos alunos dos primeiros anos 

de escolaridade. 

Deste modo, os currículos dos cursos de formação de professores devem ter em conta que “o 

professor precisa de se sentir à vontade na matemática que ensina. Para isso tem de conhecer bem 

os conceitos, técnicas e processos matemáticos que intervêm [no] nível de escolaridade [onde 

lecciona] ” (Serrazina, 2002: 11) e desenvolverem uma perspectiva construtivista da aprendizagem, 

pois, “não se ensina a ser professor que trabalhe com os alunos numa perspectiva construtivista da 

aprendizagem através de discursos, mas sim do uso de uma metodologia que favoreça essa mesma 

perspectiva” (Monteiro, 2002: 40)   

Estas duas componentes, maior conhecimento científico e didáctico dos conteúdos a 

leccionar e a experimentação de metodologias construtivistas são, para mim também, o caminho que 

devemos seguir para a reformulação dos currículos dos cursos de formação inicial de professores. 

Sem esquecer contudo que já “não se trata de perguntar «qual é o futuro». Mas antes de como 

transformar os nossos sonhos, as nossas ilusões, em realidades” (Caraça, 1996: 135). 

 

 

Sólida Formação Científica em Matemática 

 



 

As características do actual currículo, com uma forte componente científica em Matemática e 

Ciências da Natureza, parece ser um dos aspectos positivos em relação formação científica dos 

alunos, pois este plano de estudos contem um conjunto de “disciplinas importantes, que permitem 

uma sólida formação científica em Matemática e Ciências” (Relatório de Avaliação Externa da 

ADISPOR, 2001: 7). 

Contudo, como é salientado por diferentes investigadores, parece existir uma “fraca relação 

entre uma formação avançada em Matemática e os conhecimentos matemáticos necessários para 

ensinar” (Brocardo, 2003: 5). Os alunos participantes nesta investigação que frequentavam o último 

semestre do curso e estão actualmente habilitados para exercer a actividade profissional de 

professores do 1º Ciclo do Ensino Básico e do 2º Ciclo, na área de Matemática/Ciências da Natureza, 

quanto instigados a resolver um conjunto de quatro questões matemáticas de nível do primeiro ciclo 

(inspiradas nas questões diagnosticas utilizadas na Escola Superior de Educação de Lisboa) 

apresentaram as seguintes respostas denotando alguma fragilidade científica nos conhecimentos 

adquiridos. 

 

Quantas centenas tem o número 2054,7? 

20 centenas – 5 alunos; 0 centenas – 7 alunos; 3 centenas – 1 aluno; Não respondeu – 1 aluno 

A confusão entre o algarismo das centenas e o número de centenas existente num número parece ser 

um conceito mal interiorizado pelos alunos participantes no estudo. 

Dos 30 alunos de uma turma 
3
2  praticam natação e 

5
4  ginástica. Haverá alunos que praticam 

as duas modalidades desportivas?   

Sim – 13 alunos Não – 1 aluno 

A grande maioria dos alunos adicionou as duas fracções e concluiu pela necessidade dos alunos 

praticarem duas modalidades dado que a soma das fracções é superior à unidade. 

 

Das figuras seguintes, assinale quais podem ser planificações de um cubo? 

                    

                    

  a     b     c     d   

 
                    

                    



 

  e                f  

b – 14 alunos  f – 10 alunos  

Nenhum dos alunos identificou como planificação qualquer dos hexaminós que não são planificação 

do cubo. Contudo 4 alunos não identificaram que a figura f é uma planificação do cubo. 

 

Suponha que a área do quadrado pequeno sombreado é de1 2cm . 

      
Qual é a área do quadrado maior sombreado?   

8 2cm   - 12 Alunos   4 2cm   - 2 Alunos  

De salientar a resposta dos dois alunos apesar do quadriculado ajudar no cálculo da área do 

quadrado. 

Apesar de serem apenas catorze os alunos/futuros professores participantes nesta 

investigação, nenhuma das questões foi respondida correctamente por todos os participantes. Os 

resultados obtidos nas respostas à primeira questão revelam uma grande inconsistência na temática 

do sentido dos números. Um dos participantes só acertou nas planificações do cubo, respondeu de 

forma incorrecta em todas as outras questões. Perante estes resultados de actuais profissionais na 

área da Matemática parece pertinente questionar: Que formação científica será mais adequada para 

assegurar a qualidade do ensino da Matemática nas salas de aula do Ensino Básico e Secundário? 

 

 

Bibliografia Referenciada 

 

Caraça, J. (1996). O que é Ciência. Lisboa: Quimera Editores. 

Brocardo, J. (2003). Formação inicial de professores de Matemática: consensos e dificuldade. 

Educação e Matemática, 73, 3-7. 

Galvão, C. (2000). Da Formação à Prática Profissional. Inovação, 13(2-3), 57-82. 

Palhares, P., Gomes, A. e Mamede, E. (2002). A formação para o ensino da Matemática no pré-

escolar e no 1º Ciclo. Em L. Serrazina (Org.), A Formação para o Ensino da Matemática na 

Educação Pré-Escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico (pp. 21-36). Porto: Porto Editora.  

Ponte, J. (1994). O estudo de caso na investigação em Educação Matemática. Quadrante, 1, 3-18. 



 

Ponte, J. (2002). Investigar a nossa própria prática. Em GTI – Grupo de Trabalho de Investigação 

(Org.), Reflectir e Investigar sobre a Prática Profissional (pp. 5-28). Lisboa: Associação de 

Professores de Matemática.  

Monteiro, C. (2002). A formação para o ensino da Matemática na perspectiva da ESE de Lisboa. Em 

L. Serrazina (Org.), A Formação para o Ensino da Matemática na Educação Pré-Escolar e 

no 1º Ciclo do Ensino Básico (pp. 37-49). Porto: Porto Editora.  

Serrazina, L. (2002). A formação para o ensino da Matemática. Em L. Serrazina (Org.), A Formação 

para o Ensino da Matemática na Educação Pré-Escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico (pp. 

9-19). Porto: Porto Editora. 

 

 

Relatórios de Avaliação do Curso 

 

Relatório de Auto-Avaliação (2001) do Curso de Professores do 2º Ciclo do Ensino Básico Variante 

de Matemática/Ciências da Natureza, Ano Lectivo de 1999/2000 da Escola Superior de 

Educação da Universidade do Algarve. 

Relatório da Avaliação Externa da ADISPOR (2001) Curso de Professores do 2º Ciclo do Ensino 

Básico Variante de Matemática/Ciências da Natureza da Escola Superior de Educação da 

Universidade do Algarve. 



10. A Formação do Profissional de Educação em Matemática 

 

Maria Bethânia S. dos Santos 
Universidade Federal de Goiás  
bsantos@dte.ua.pt 
 

Isabel Cabrita 
Universidade de Aveiro 
icabrita@dte.ua.pt 
 

 

 

Introdução 

 

Reflectir sobre a Matemática que vem sendo ensinada nas escolas e nas  

universidades é, sem dúvida, um dos primeiros passos a ser dado em direcção à solução 

de problemas tão antigos quanto provavelmente a própria matemática. E não basta só 

indicar o que “não está bem”, é necessário coragem para que novas metodologias sejam 

propostas e efectivamente implementadas e avaliadas. 

 No âmbito da Matemática, nomeadamente ao nível do Ensino Básico e 

Secundário, já existem muitos desenvolvimentos que oferecem “caminhos” para a 

abordagem de certos conteúdos, mas há ainda muito a ser feito. A Geometria, sem 

dúvida, tem vindo a receber vários destes contributos e tem vindo a ser, cada vez mais, 

alvo de inúmeras pesquisas na área da Educação em Matemática, mas não tememos em 

afirmar que ainda existem muitos pontos negligenciados. 

 Ao procurar maneiras para que a Matemática possa ser trabalhada mais 

significativamente, contribuindo, assim, para um maior desenvolvimento crítico dos 

indivíduos é fundamental pensar sobre o professor: como percebe a matemática, como 

actua em sala de aula, suas metodologias, como avalia. Todos estes elementos estão 

relacionados com a sua formação. E, ao falar-se da formação, é necessário interrogarmo-

nos a respeito do papel das universidades, da sua importância e de sua influência na 

“formação dos formadores” procurando respostas para questionamentos em relação à 

Matemática abordada no primeiro ano do curso de graduação tais como: 

- os alunos estão apreendendo, verdadeiramente, o significado das coisas ?  

- de que forma as práticas dos professores interferem na formação efectiva de 

conceitos matemáticos fundamentais? Como avaliam? 
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Uma adequada formação de professores que, desde os anos iniciais, assente nas 

mais promissoras perspectivas construtivistas da aprendizagem e que, 

consequentemente, perspective a construção dos conceitos matemáticos como um 

processo dinâmico e significativo para os alunos  poderá contribuir para a superação dos 

problemas no processo de ensino e de  aprendizagem de matemática.Este é o 

enquadramento de um trabalho de investigação em desenvolvimento na Universidade de 

Aveiro e que busca reflectir sobre abordagem da Matemática no ensino superior, se 

propicia a construção significante de conceitos matemáticos, identificando-se as 

disciplinas problemáticas num primeiro momento, e partindo-se para a elaboração, 

implementação e avaliação de uma proposta que contribua para superar as fragilidades 

detectadas, posteriormente.  

 

 

Reformas Curriculares Ocorridas na Universidade de Aveiro 

 

A Universidade de Aveiro (UA) tem desenvolvido importantes actividades 

relacionadas com o currículo. Em janeiro de 1999 parte, da própria Reitoria da UA, uma 

proposta a ser seguida durante o exercício de reestruturação de todos os cursos que 

designou por “Acção REPENSAR OS CURRÍCULOS”. Este foi, sem dúvida, um 

trabalho muito abrangente. Esta acção desenvolveu-se ao longo de quatro fases, 

inicialmente previstas, tendo havido necessidade de uma quinta fase, posteriormente. À 

vice-reitora naquela data, professora Isabel Alarcão1, ficou a incumbência de 

acompanhar os trabalhos. Durante todo este processo, os professores e também alguns 

alunos reflectiram, discutiram e fizeram novas propostas curriculares.  

 Na primeira fase  foram discutidas as competências desejáveis para qualquer 

licenciado da UA. 

 Na segunda fase analisaram-se as competências desejáveis para os licenciados 

consoante as suas áreas de formação. É deste trabalho que surge, num documento 

sintetizado pelos professores José Tavares2 e Isabel Martins3,  o “perfil” do professor a 

ser formado pela UA. Segundo o documento, o professor devia ser  ter  um domínio 

profundo dos conhecimentos específicos, sua origem e aplicações, ser um comunicador, 

                                                
1 Professsora Catedrática de Educação do Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa da UA. 
2 Professor Catedrático do Departamento de Ciências da Educação da UA. 
3 Professora Associada do Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa da UA. 
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ser um atractor, um amigo, um colega, um dinamizador, um interventor, um organizador 

e gestor, um avaliador (Cf Componentes de Educação das Licenciaturas, 1999: 01). E, 

devido ao fato da Universidade de Aveiro ser, em relação a outras instituições 

portuguesas daquela época, a que possuía carga horária mais baixa na componente de 

Ciências da Educação, foi também sugeridas alterações nos terceiros e quartos anos das 

Licenciaturas com o objectivo de superar tal problema. 

Nas terceira e quarta fases discutiram-se as competências desejáveis para os 

licenciados da Universidade de Aveiro, desta vez para cada curso e foram realizadas, 

também uma análise e revisão dos planos curriculares existentes, a partir de guiões 

definidos pelo Instituto de Formação Inicial Universitária da UA. 

É de destacar que é desta época a determinação da existência de um número de 

créditos optativos mínimos (5 ECTS) com o intuito de que o aluno pudesse realizar 

formações complementares, por escolha de disciplinas dentre as diversas áreas na 

Universidade, com excepção das áreas do curso em causa. 

Em Outubro de 1999, após a realização da Jornada “Repensar os Currículos”, os 

grupos de trabalho elaboraram um documento que versava sobre níveis de competência e 

organização, reconhecimento de competências pré existentes, competências transversais, 

atitudes e comportamentos, metodologias de avaliação, monitorização e validação 

curricular.  

É importante ressaltar a abrangência dos temas discutidos, bem como a sua 

complexidade.  

Em relação à organização curricular, muitas propostas foram lançadas, com o 

intuito de minimizar os problemas do insucesso escolar que ocorria até então, no 1º ano 

comum às licenciaturas em Ciências e Engenharias. A identificação dos problemas nesse 

1º ano foi o ponto de partida que sustentaram as referidas propostas. Alguns desses 

problemas são reportados na seguinte transcrição: 

“a actual organização do 1º ano comum4 constitui um factor importante  
no insucesso escolar, que transmite uma imagem negativa para o exterior, 
resultando mesmo, em alguns casos que foram mencionados, num factor 
desincentivador à matrícula na Universidade de Aveiro, aspectos que 
contribuem para esta imagem têm a ver com o desenraizamento 

                                                
4 “o objectivo era de que um ciclo de estudos abrangendo os dois primeiros anos do ensino universitário 
nas áreas de ciência e tecnologias serviria tanto para o tronco comum para algumas licenciaturas, como 
para a formação básica para cursos específicos e curtos. Esperava-se, também, que este Ciclo Inicial 
servisse tanto para o aluno decidido (que já estava seguro da sua escolha) quanto para o aluno que 
necessitasse ainda de experimentar algumas disciplinas introdutórias para compreender melhor sua própria 
inclinação”(Cf Propostas Curriculares para as Licenciaturas em Ciências e Engenharias, 2001: 1–2). 
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provocado entre o aluno e o departamento do curso que o aluno 
frequenta, e com o enorme distanciamento professor-aluno resultante da 
existência de disciplinas com milhares de alunos”(Jornadas “Repensar os 
Currículos” – resultado dos Trabalhos de Grupo, 1999: 3). 
 

Para a superação destes problemas, em linhas gerais, foi proposta uma 

organização vertical das regências, e por cursos afins, aglutinando-se, nas aulas práticas 

alunos do mesmo curso para que um tratamento temático, mais aproximado aos 

interesses deles, fosse possível. Também foi sugerida a introdução de, pelo menos, uma 

disciplina leccionada por docentes do departamento do curso no plano de estudos do 1º 

ano ou, caso isso não fosse possível, que fossem implementados seminários, debates e 

visitas de estudo com o intuito de promover um maior contacto entre os alunos e o 

departamento do curso (Jornadas “Repensar os Currículos” – resultado dos Trabalhos de 

Grupo, 1999: 3). 

Ainda neste documento encontramos sugestões para a superação das “graves 

deficiências na formação geral de muitos dos alunos:  

! “constituir turmas práticas e teóricas por cursos, de modo a que 
os estudantes se sintam integrados num grupo com interesses comuns, 
contrariando o sentimento de ‘anomalia’, de diluição numa massa 
anónima 
! atribuir a cada estudante um tutor que seja docente do 
departamento responsável pelo curso, tendo em atenção os aspectos 
negativos da experiência de tutores tentada na UA em anos anteriores 
! integrar no primeiro ano dos curricula de cada curso uma 
disciplina da área específica do curso5” (Jornadas “Repensar os 
Currículos” – resultado dos Trabalhos de Grupo, 1999: 7). 

 

Em janeiro de 2001 surgem, então, os novos planos curriculares para os 

diferentes cursos de formação inicial da UA.  

É neste contexto que surge uma nova proposta curricular para a Licenciatura em 

Ensino de Matemática que, entre outras justificativas para a reestruturação da grelha, 

ressaltava que: 

“a formação geral adquirida é claramente insuficiente (...) decorrente  do 
facto do 1º ano do curso ser comum a todos os cursos de ciência e 
tecnologia (...) Este empobrecimento inicial do número de tópicos 
tratados no primeiro ano e em parte do segundo ano reflectiu-se numa 
certa diminuição do grau de profundidade nos tópicos tratados 
posteriormente ou numa desadequação dos estudantes ao nível de 
profundidade com que determinados tópicos foram leccionados”(Análise 

                                                
5  Para alguns cursos, o 1º ano comum não possuía nenhuma disciplina específica da área, como por 
exemplo, o curso de Biologia.  
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da Proposta da Reforma Curricular da Licenciatura em Ensino de 
Matemática, 2001: 1). 
 

Este documento chama também a atenção para áreas estratégicas da formação 

específica que não tinham sido até então satisfatoriamente cobertas tais como a 

Geometria e a Probabilidades e Estatística. Em relação à em Ciências de Educação 

podemos encontrar: “é manifestamente suficiente e destina-se ao desenvolvimento de 

competências, atitudes e práticas que facilitem o seu futuro profissional” (Análise da 

Proposta da Reforma Curricular da Licenciatura em Ensino de Matemática, 2001: 1). 

Esta proposta tem nesta altura um parecer favorável da direcção do IFIU6 

ressaltando o facto de que o abandono da filosofia do ano comum permitiu um aumento 

substancial da componente específica do Curso que passou de 77,5 uc para 89 uc; com 

isso foi possível reforçar as áreas anteriormente citadas (Cf Parecer Global sobre as 

Propostas de Reestruturação Curricular da Área de Formação dos Professores, 2001: 4). 

Finalizando esta primeira parte que se refere às reestruturações gerais ocorridas 

durante este período encontramos, no documento “Propostas Curriculares para as 

Licenciaturas em Ciências e Engenharias”, fortes justificativas para uma alteração que 

não mantivesse mais o tronco comum pois, a criação deste foi baseada na proposta de 

um “Ciclo Inicial de Estudos Universitários em Ciências e Tecnologias” que havia sido 

elaborada em 1990: 

“Passada uma década sobre a proposta e pouco menos sobre a 
incorporação das ideias que a enformavam nos currículos da UA, 
verifica-se que os requisitos de acesso são extremamente variáveis de 
curso para curso, e os estudantes finalistas do secundário se mobilizam 
fortemente e orientam todo o seu trabalho ao longo de um ano para 
conseguir lugar no curso da sua preferência. Esta realidade inviabiliza, 
quanto mais não seja por razões de equidade, o modelo de ‘ ... 
experimentar algumas disciplinas introdutórias para compreender melhor 
a sua própria inclinação’. A evolução do modelo de ensino superior 
português para uma total diferenciação nas condições de acesso ao 
universitário e ao politécnico inviabiliza também a concepção de um 
tronco comum” (Propostas Curriculares para as Licenciaturas em Ciências 
e Engenharias, 2001: 2). 

 

Este documento chama também a atenção para o facto de que a uniformização da 

formação dos alunos, nalguns casos, repetia matérias que já haviam sido ensinadas no 

Ensino Secundário e que os alunos afirmavam que o 1º Ano Comum era “igual ao 12º 

                                                
6 Instituto de Formação Inicial Universitária. 
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ano”. Era ainda referido o insucesso elevado nas disciplinas de Física e Matemática e as 

críticas oriundas das Comissões de Avaliação (e dos alunos perante elas) sobre o 

currículo, organização e conteúdos programáticos.   

Tavares (2002), ressaltava que, no que se referia à satisfação com o 1ºAno 

Comum,  a diferenciação das respostas (por curso) dada pelos alunos era negativa e em 

relação à matemática, especificamente, uma elevada percentagem de alunos dos cursos 

reagrupados (49,20%) manifestou-se pouca ou nada satisfeita (cf Tavares, 2002: 59). 

Toda a coordenação de trabalho relacionado com  a  formação dos professores, a 

partir da 3º fase do processo “Repensar os Currículos”,  foi realizada sob a supervisão da 

professora Nilza Costa7 que, juntamente, com os directores de cursos e coordenadores da 

área, realizaram o exercício salutar de pensar e ajudar a construir uma universidade  

melhor. Finalizando esta primeira parte, destacamos as palavras de Alarcão (2000), que 

ao fazer referência a este processo, chamou a nossa atenção para  a importância destas 

actividades: 

“The rethinking curricula process has involved the whole community in a 
shared self-reflection, led by a vision of what members of the same 
community wish for the future of the instituion. In the process participants 
are developing their thinking skills, their ability to work together, to 
communicate, to define goals and strategies, to critically evaluete the 
quality of the instituion and their own contribuition to the desired 
quality”(7). 
 

 

Histórico de Criação da Licenciatura em Ensino de Matemática da Universidade de 

Aveiro 

 

 Quando se procuram informações a respeito do curso de licenciatura, sua génese 

e desenvolvimento descobre-se que, no início, só havia o curso Bacharelato em 

Matemática com Ciências da Educação, criado pelo Decreto lei n.º 137 de 18 de julho de 

1978. Já no ano de 1979 o Decreto Regulamentar n.º 39 modifica o curso vigente para 

Licenciatura em Ensino de Matemática e Desenho.  

Não nos prenderemos agora em detalhes destas mudanças, já que o que pretende 

é entender a Licenciatura em si: como foi criada, com que objectivos e motivações. Esta 

surge, pela primeira vez, com esta nomenclatura - Licenciatura em Ensino de 

                                                
7  Presidente da Comissão de Gestão do CIFOP da UA. 
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Matemática - no ano de 1986. A portaria de n.º 677 de 11 de novembro extingui o curso 

anterior.  

 Sem dúvida, este é o marco do início de um curso voltado para o ensino de 

Matemática. Mas, novas modificações serão feitas. Pela Portaria n.º 906 de 27 de 

novembro de 1987 são introduzidas correcções de natureza curricular que tiveram como 

objectivo “a uniformização dos cursos de Licenciatura em ensino ministrados na 

Universidade de Aveiro”. Entre os anos de 1989 e 1994, Portarias e Despachos8 alteram 

a grade curricular mais algumas vezes. A Universidade de Aveiro promove ainda uma 

reorganização geral dos currículos de todos os cursos em Ciências e Tecnologias em 

1993/94 com base em estudos realizados nos anos 1992/93. 

 É no ano de 1999 — em 12 de julho — que é aprovada, pela Comissão Científica 

do Departamento de Matemática um nova estrutura curricular para a Licenciatura no 

Ensino de Matemática que se tem mantido até aos dias de hoje. Esta modificação esta 

inserida no movimento “Repensar os Currículos” anteriormente citado. 

Há que ressaltar que esta nova composição da grade traz, no seu bojo, algumas 

alterações significativas como a introdução de Probabilidades e Estatística no 2º ano do 

Ciclo Inicial. A ausência destes tópicos havia sido identificada como um ponto 

problemático pela Comissão de Avaliação Externa em relação ao currículo. É também 

no ano de 1999/2000 que as disciplinas de Lógica e Fundamentos da Matemática 

detentoras, até então, de maior taxa de insucesso (levando em consideração as 

percentagens de Aprovados/Avaliados e as de Aprovados/Inscritos) são deslocadas para 

o 4º ano obviando a imaturidade científica que havia sido indicada como uma das razões 

do fracasso pelos docentes destas disciplinas (cf Relatório de Auto-Avaliação, 2001: 17-

18). 

 Outra disciplina considerada problemática – Análise Complexa – teve como 

justificativa para tal fracasso (pelos docentes responsáveis) o facto de que os alunos que 

frequentavam esta cadeira não tinham obtido, muitas vezes, aprovação em disciplinas 

leccionadas em semestres anteriores. Acreditaram que este problema seria solucionado 

assim que entrasse em vigor o novo currículo que, assentando em três ciclos (inicial, de 

formação específica e final) colocava como condição sine qua non de acesso ao ciclo 

seguinte a aprovação no ciclo que o antecedia: “não faz sentido permitir que o aluno que 

mostrou não ter atingido o grau de maturidade correspondente ao 1º ciclo possa 

                                                
8  Portaria nº.  880/89 de 11 de Outubro; Despacho 14 – R/93 – DR Nª 121 – II Série de 25 de Maio. 
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frequentar níveis de ensino/aprendizagem mais exigentes” (Relatório de Auto-Avaliação, 

2001: 101). 

 Pode-se perceber então que existe uma preocupação na Universidade de Aveiro 

com relação a qualidade dos cursos ministrados e os trabalhos realizados pelas 

Comissões de Avaliação - tanto a externa quanto a interna- oferecem indicativos para a 

superação de alguns destes problemas, mas é necessário que este trabalho continue num 

exercício constante de construção da universidade que queremos. 

“A sensibilidade para perceber os fenômenos e perguntar sobre eles é o 
ponto de partida para se fazer ciência. Enquanto não houver dúvida, 
impasse ou dificuldade, as coisas continuam linearmente entendidas. Não 
há o que investigar; não ocorre necessidade da produção de novo 
entendimento, pois que tudo está suficientemente esclarecido. (...) Só pela 
dedicação voluntária à produção do entendimento novo da realidade é 
que a universidade estará se encaminhando para o cumprimento de sua 
missão histórica e legalmente definida” (Luckesi e Barreto, 1991: 75-78).  

 

 Depois deste breve histórico de criação e reestruturação do curso é de destacar 

que consideramos que as mudanças são necessárias, mas que há que reflectir, também, 

no sentido de se identificar o que estas modificações trouxeram em termos do 

profissional da Educação em Matemática que se está a formar. E aí, a pergunta seria: 

para que se formam professores de Matemática? Qual a importância deles para o país? 

Para a sociedade? Para o nosso próprio desenvolvimento?  

 

 

Licenciatura em Ensino de Matemática, Para Quê? 

 

Ser professor hoje é um desafio maior do que há muitos anos atrás. Quem opta 

por esta profissão deve assumir a aprendizagem como um processo constante e, aqui, a 

universidade, que deve ser capaz socializar o conhecimento e não apenas produzi-lo, 

deve fazer uma diferença considerável, formando pessoas habilitadas para exercerem a 

profissão neste novo paradigma de permanente mudança. Esta tarefa requer ousadia para 

se inovar esperando que os alunos deixem a universidade com know how para 

participarem e também para fazerem os seus alunos participarem desta nova realidade. 

Hoje, para uma pessoa ser uma cidadã plena terá que dominar uma série de 

valências, mais e mais será exigida desenvoltura nomeadamente na utilização de 

ferramentas que, até bem pouco tempo atrás, sequer existiam. As escolas e a 
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universidade deverão repensar os seus currículos com o intuito de contribuir para que o 

maior número de pessoas venham a fazer parte deste “mundo novo”. 

Segundo Tavares et al. (2000: 14) 

“A sociedade e, designadamente, as suas diversas instituições, 
organizações e serviços, precisa, cada vez mais, de profissionais para as 
diferentes funções com uma formação, uma preparação em que as 
classificações, as notas já não são os indicadores mais importantes. O 
desenvolvimento pessoal e interpessoal dos sujeitos, as suas capacidades 
de liderança, a sua maturidade psíquica e social, o bom senso e equilíbrio 
começam a ser referências determinantes. O sucesso académico não 
poderá deixar de ter em conta esta nova realidade que faz certamente 
apelo a um novo conhecimento e uma nova aprendizagem que implica 
transformações profundas ao nível das pessoas”. 

  

 Saber matemática, hoje, não tem como objectivo apenas aprender um legado 

cultural e histórico importante, ou ter elevados valores para entrar na universidade, mas 

participar, actuar no mundo. Já há muito tempo, em educação, se fala na formação de um 

cidadão crítico. Mas, o que se tem feito para que isso ocorra também nas aulas de 

matemática? Enquanto formadores, temos pensado sobre os vários aspectos que o termo 

cidadania evoca? Santos (2002) questiona: 

“O que é ser cidadão? E o que é ser futuro cidadão? Para certas pessoas, 
educar as crianças para serem cidadãos é, por exemplo, ensiná-las a 
aceitar regras, a ser capaz de falar na sua vez, de não estar 
constantemente a interromper os outros ou a argumentar. Pode também 
ser visto como ensiná-las a viver a sua condição de consumidores (mais 
ou menos atentos)”(46). 
 

 A matemática que se tem ensinado tem contribuído para formar pessoas que 

exerçam que tipo de cidadania? 

E aqui é urgente reflectir sobre o valioso papel do professor de Matemática que 

tem, pelo menos, dois grandes desafios a superar: mudar a forma como as pessoas, de 

um modo geral, percebem esta ciência e educar matematicamente de uma maneira 

significativa para que os alunos possam perceber a importância do estudo, também para 

eles serem pessoas melhores no sentido de estarem aptos a participar mais e, 

consequentemente, interferirem mais ao seu redor. E isso a todos os níveis. 

 Se levarmos em consideração os últimos exames nacionais, este professor 

também terá que pensar sobre novas estratégias, metodologias, formas de avaliar que 

capacitem os alunos a apreenderem Matemática: 
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“ A esmagadora maioria (86 por cento) dos alunos tiveram negativa na 
segunda chamada da 1ª fase do exame nacional de Matemática do 12º 
ano. Quase metade (45 por cento) não chegaram sequer a superar os 4 
valores (numa escala de 0 a 20) (...) De 23.792 jovens, 238 conseguiram 
uma classificação entre os 17 e 20 valores”9.  

 

Diante de um quadro como este é mister que o professor que está a actuar nas 

escolas ou aquele que virá a actuar, receba uma formação adequada a esta tarefa que 

além de não ser fácil é pouco valorizada.  

Ao abordar-se a matemática é necessário de não se contribuir, ainda mais, para a 

exclusão. Sim, pois a matemática tem servido, também, como um crivo social já que é 

através dela (pelo sucesso ou insucesso) que as pessoas podem vir a ser consideradas 

aptas ou não para desempenharem certas funções, ocuparem certas posições. E aqui 

subscrevemos os questionamentos de Santos (2002):  

“(...) essa ciência, transformada em disciplina escolar, permite limitar o 
acesso de um grande número de pessoas a patamares de desenvolvimento 
(educativo e social) considerados mais emancipatórios (...) O que é que 
existe na Matemática que lhe permite fazer com eficiência este papel de 
crivo social? Ou o que é que existe na sociedade que permite (atribui) à 
Matemática ter este papel mais regulador que emancipatório?” (44). 

 

Ainda hoje, por mais avançado que se esteja, a nossa sociedade ainda cultiva 

crenças ligadas à matemática que já deviam ter sido superadas como, por exemplo, a de 

que o aluno inteligente é sempre aquele que possui as melhores classificações em 

matemática e vice-versa. O que se tem feito para que mitos como estes sejam superados? 

Dentro das Licenciaturas em ensino de Matemática, estes aspectos têm tido espaço 

suficiente para suscitar um debate fecundo, onde os alunos possam não só “vislumbrar” 

esta ciência, mas (re)construí-la a cada aula? Afinal, o que se tem feito nas licenciaturas 

além de se ensinar matemática? 

Para se buscarem respostas para tais questionamentos, torna-se necessário 

reflectir acerca dos objectivos dos cursos que formam os futuros professores de 

matemática. E quais seriam eles?  

Dentre os objectivos gerais da Licenciatura em Ensino de Matemática da UA, 

para além daqueles de cunho essencialmente profissional (formar professores de 

Matemática para o 3º ciclo do Ensino Básico e para o Ensino Secundário) encontramos 

um que subscrevemos: “adquirir uma cultura matemática de nível superior, que 

                                                
9  Última Hora – Sexta – feira – 23 de agosto de 2002. 
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proporcione as bases necessárias ao prosseguimento de estudos e ao aprofundamento de 

matérias onde a Matemática desempenha um papel relevante” (Relatório de Auto-

Avaliação, 2001: 22). Mas será que todos têm o mesmo entendimento do que é uma 

cultura matemática de nível superior? Haverá consenso relativamente ao tipo de 

“matemática” que é importante para aqueles que serão professores das gerações futuras? 

Ou acredita-se que toda a matemática que for possível “ensinar” nos ditos cursos é a 

melhor opção? Ainda se acredita que, quanto mais conteúdo for leccionado, mais aptos 

os alunos estarão para serem bons professores? 

Alsina (2001) classifica este mito como o de “context-free universal content”, e 

ressalta: 

“This idea justifies the content of many courses as ‘basic skills and results 
which must be learned by everyone taking the course’(…) In particular 
this myth justifies the concept that teaching is context-free, i.e., 
independent of personal interests, of specific professional training, of 
cultural environment, of social circumstances, and so on”(4). 

 

Ainda dentro dos objectivos da formação há outro não menos importante: 

“desenvolver capacidades de intuição, abstracção, interpretação e manipulação de 

modelos matemáticos, alicerçadas em raciocínios lógico dedutivos”. Em quantas ou em 

quais aulas, de quais disciplinas os alunos estão tendo esta oportunidade? 

A Universidade é o locus privilegiado para que isso ocorra e se isso não está 

acontecendo, então é necessário diligenciar para que estes objectivos sejam alcançados. 

Neste sentido, todos devem comungar de um projecto comum que é o da formação 

profissional de qualidade: 

“Reformar currículo é, acima de tudo, reeducar professores e alunos, 
repensar e recriar concepções e práticas, construir o curso como um 
projeto de formação (grifos do autor), não no sentido formal, burocrático, 
economicista e tecnocrático em que o termo projeto (grifo do autor) 
geralmente tem sido utilizado. Caso contrário, corremos o risco de cair 
na ilusão das mudanças que nada mudam, a não ser o acessório, o 
legal/burocrático, inviabilizando a possibilidade do surgimento de novas 
realidades, essencialmente acadêmicas” (Coelho, 1996: 89).  

 

 Devemos ter a coragem de olhar para as nossas práticas e questionarmo-nos 

sobre até que ponto o nosso trabalho tem contribuído para formarmos este professor de 

Matemática tão necessário. Não é possível o professor contribuir para desenvolver nos 

seus alunos competências que nem ele próprio adquiriu após cinco anos de 

Universidade. Que matemática ele viu ao longo deste anos? Que oportunidades lhe 
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foram dadas no sentido de aprender com seus próprios erros? Que tipo de trabalho ele 

desenvolveu? Aprendeu a trabalhar em grupo? Dentro da universidade ele encontrou um 

espaço para reflectir, criticar, discutir ou apenas para repetir, reproduzir? 

 Baldino e Cabral (1997), ao se referirem a algumas categorias de Lacan, fazem-

nos pensar sobre a nossa sala de aula. Como seriam (ou são?) as relações entre professor, 

aluno e conhecimento:  

“o professor esconde sua falta de conhecimento sob a autoridade 
magistral, embora se constitua como professor exatamente porque 
desenvolveu habilidade de chegar a ser professor apesar desta falta. O 
aluno se constitui pelo gozo de passar de ano, ao mesmo tempo que o 
esconde, corroborando a crença de que está ali para aprender”(8). 

 

 É imprescindível formar os alunos no sentido pleno do termo, ou então corre-se o 

risco de se estar a “fornecer” aos estudantes, cada um na sua cadeira específica, 

conhecimentos isolados, descontextualizados, fragmentados, bem ao nível da “educação 

bancária” tão criticada por Paulo Freire. E formar para quê? Será que todos os 

envolvidos neste trabalho didáctico têm claro o seu papel? Ao olharmos para os nossos 

alunos no final do 5º ano, o que vemos? Um matemático? Um professor de matemática? 

Alguém que tem domínio da matemática aplicada e computacional?  

Para se reflectir sobre isso é forçoso analisar a grade curricular. O que ela 

suscita? O que revela?  

 No currículo actual da Licenciatura em Ensino de Matemática da UA pode-se 

perceber uma grande quantidade de disciplinas/conteúdos essencialmente matemáticos 

enfatizando-se, na organização da licenciatura, que os dois primeiros anos, ou seja, o 

ciclo básico “destina-se ao desenvolvimento de competências fundamentais” (Relatório 

de Auto-Avaliação, 2001: 24). Posteriormente referem-se competências a desenvolver, 

essenciais para um pleno exercício da profissão de professor de matemática: 

“Conhecimento científico sólido e tanto quanto possível generalista na área da 

Matemática, que lhe confira capacidades para o domínio dos temas a ensinar e a sua 

contextualização de um ponto de vista superior” (Relatório de Auto-Avaliação, 2001: 

22). Os cursos de formação de professores de matemática têm contribuído para que estes 

tenham este domínio? Em que medida a matemática vista, estudada, aprendida na 

universidade ajuda os alunos a repensarem os conteúdos nomeadamente do Ensino 

Básico ou Secundário? 
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 Continuando nas competências a desenvolver encontra-se: “Capacidade para 

situar os principais temas a desenvolver na história do desenvolvimento do homem e das 

Ciências” (Relatório de Auto-Avaliação, 2001: 22). A pergunta mais natural agora seria: 

como os dois primeiros anos do Ciclo Básico contribuem para o desenvolvimento destas 

competências fundamentais? Sim, porque torna-se necessário que o aluno (futuro 

professor) vivencie isto desde o início de sua formação. E aqui, vale a pena ressaltar que 

não se está a defender menos matemática para aqueles que serão professores de 

matemática, mas uma abordagem que possa vir a contribuir, enriquecer, exercitar o 

pensamento lógico dedutivo destes alunos que chegam à universidade, muitas vezes com 

ideias do senso comum que precisam e devem ser superadas, tais como: a matemática é 

para poucos, é para génios, é assunto difícil demais para ser entendido, não existem 

metodologias que possam fazer com os alunos aprendam, entre outras. 

 É urgente começar a viver uma matemática social e historicamente construída. 

Baldino e Cabral (1997), ao falarem sobre o discurso universitário, ressaltam que:  

“o professor aparece como o prestidigitador do saber e se apresenta, de 
preferência como cientista ou pesquisador (...) minimiza a discussão do 
contrato de trabalho e põe a promoção como consequência do saber 
adquirido. O saber é apresentado em exposições mais ou menos 
magistrais em que cada aula começa onde a anterior se interrompeu, 
obedecendo à ordem de organização dos conhecimentos matemáticos” 
(10-11). 

 

 Sendo professores de matemática é nosso dever, em todos os níveis, 

trabalharmos para que o maior número de pessoas tenha acesso a um saber matemático 

significativo e a Didáctica da Matemática terá muito a contribuir neste sentido. Também 

a História da Matemática oferecerá elementos que, utilizados de maneira apropriada, 

poderão ajudar no sentido de se superarem certas concepções que praticamente nasceram 

com a matemática. Através dela seremos capazes de entender, por exemplo, as origens 

de uma matemática que, em determinada época, era realmente “para poucos”: 

“A natureza reservada dos matemáticos parisienses era uma tradição que 
chegara a eles a partir dos cosistas do século XVI. Os cosistas eram 
especialistas em cálculos de todos os tipos, frequentemente contratados 
por homens de negócio e comerciantes para resolver complicados 
problemas de contabilidade. Seu nome deriva da palavra italiana cosa, 
que significa ‘coisa’, porque eles usavam símbolos para representar 
quantidades desconhecidas, do mesmo modo como os matemáticos usam o 
x hoje em dia. Todos esses calculistas profissionais inventavam seus 
métodos para fazer cálculos, fazendo o possível para mantê-los secretos 
de modo a proteger sua reputação de serem os únicos capazes de resolver 



 14 

certos problemas. Esta natureza sigilosa da matemática continuou até o 
fim do século XIX”(Singh, 1998: 58). 

  

 Mas, sem dúvida nenhuma, Pitágoras é um dos precursores quando tratamos de 

sigilo na matemática. Ao fundar a sua Irmandade, que possuía seiscentos seguidores 

(capazes de não apenas entender seus ensinamentos, mas também de contribuir criando 

ideias novas e demonstrações), Pitágoras forçava cada membro a jurar que nunca 

revelaria ao mundo exterior qualquer uma de suas descobertas matemáticas. A 

irmandade pitagórica revigorou a matemática com a sua busca zelosa pela verdade 

através da demonstração. As notícias do seu sucesso espalharam-se e, no entanto, os 

detalhes das suas descobertas continuaram um segredo muito bem guardado. Muitos 

pediram para ser admitidos neste círculo interno do conhecimento, mas somente as 

mentes mais brilhantes eram aceites. (Cf SINGH, 1998: 31-47). Só depois de 

acontecimentos históricos drásticos e trágicos é que os discípulos de Pitágoras começam 

a disseminar suas descobertas. 

Muito se discute, em Educação Matemática, sobre os efeitos da utilização da 

História da Matemática nas aulas; mas o que é que se tem feito efectivamente em relação 

a isso? Santos (2002) ressalta que se reconhece e até se defende a História da 

Matemática no ensino, mas:  

“ao mesmo tempo, parece que se apresenta , usa e defende a Matemática 
como a – histórica, ou seja, desligada de várias componentes que 
constituem as pessoas e, portanto, a sua história. A sua construção 
aparece como emergente quase só de ‘mentes que brilham’ individuais, e 
não de seres sociais com corpos, emoções, interesses. Aceitar uma tal 
aparência de estabilidade e eternidade permite, aos seres humanos 
(através de e/ou com a Matemática) ‘descansar’ da sua condição humana 
vivendo na ‘neutralidade’ (e ‘liberdade’) do mundo da Matemática”(45). 

 

 Será que nós, enquanto formadores, não estamos no nosso dia a dia sendo 

reprodutores de concepções intimamente vinculadas a estas? Em quantas aulas de 

Cálculo, ao se trabalhar o Teorema de Bolzando-Wierstrass se diz que estes matemáticos 

nem se conheceram? Que um era cinquenta anos mais velho e que o nome de Bolzano 

foi incluído ao teorema por uma questão de justiça? É como afirmam Baldino e Cabral 

(1997), neste exemplo citado: “a justiça nada tem a ver com a matemática, dirão alguns; 

isso é irrelevante, dirão outros. Mesmo os que dão alguma importância à história, não 

devotarão muito tempo a ela” (11). 
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Ao se olhar para as metodologias de ensino de matemática mais recorrentes 

precisamos de nos perguntar se as aulas exclusivamente e sempre expositivas dão 

espaços para que os alunos realmente aprendam? Ou será que se continua a “fazer 

segredo” de elementos importantes para uma compreensão mais abrangente dos temas 

estudados? Programam-se as aulas para serem acessíveis ou elas estão num nível tal que 

só especialistas entenderiam? Em que medida as aulas teóricas, teórico práticas ou 

práticas10 têm contribuído para que os alunos percebam a matemática por outro prisma? 

 É necessário que as práticas docentes no Ensino Superior possam dar 

oportunidade para que os alunos experimentem, construam, discutam, pensem, 

percebam, compreendam - enfim, vivam a matemática. Essa postura precisa ser 

disseminada não só por aqueles que estão saindo hoje da Universidade, mas precisa ser 

assumida também por aquele professor que já se encontra no exercício do magistério há 

10 ou 15 anos. Só desta maneira é que se estará a dar um passo a mais na superação do 

problema de alunos que não aprendem matemática, de professores que não sabem mais 

ensinar. 

Esta vivência matemática poderá ser conseguida de diversas formas, com 

diferentes metodologias e abordagens. Uma educação em matemática realista poderá 

contribuir muito, pois interpreta a matemática como uma actividade humana. Esta teoria 

encontra-se em franco desenvolvimento, oferecendo toda uma gama de sugestões que 

podem vir a ser implementadas para um ensino e aprendizagem da matemática mais 

significativos. O precursor desta visão é Freudenthal. De acordo com este autor, aos 

estudantes deveria ser dada a oportunidade de reinventarem matemática (cf Fiqueiredo, 

2000: 96).  

Parece óbvio o facto da matemática ser uma actividade humana, mas ainda 

existem muitos que acreditam que não, pois percebem esta ciência como algo quase 

sobrenatural, atemporal, desprovido de erros e destinada a poucos.  

Daquela forma contribui-se para uma mais sólida Educação em Matemática e, 

ainda, para que esta ciência não seja considerada a pior do currículo, nomeadamente, do 

ensino secundário e nem a causadora de insucesso dos alunos que ingressam na 

universidade. 

                                                
10  Tavares (2002), faz uma crítica séria com relação a esta estruturação: “a distribuição da leccionação em 
aulas teóricas, teórico-práticas e práticas ou laboratoriais, da forma que normalmente é feita, convenhamos 
que já não faz muito sentido, e terá de ser substituída, pois está cada vez mais desajustada da realidade e, 
em muitos casos, trata-se de puras repetições e perda de tempo” (100-101) 
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 Ainda em termos de Universidade de Aveiro, há alguns anos que existe um 

problema muito sério em relação ao fracasso dos alunos no primeiro ano de curso na 

área de Ciências e Engenharia sendo o Cálculo apontado com uma das disciplinas mais 

problemáticas: “a disciplina de Cálculo é a única em que a média das notas apresenta um 

valor claramente negativo” (Tavares et al., 2002: 34). Isso vem de encontro aos 

problemas anteriormente citados. Se um aluno chega à Universidade sem ter a base 

matemática necessária para progredir, com segurança, no seu curso é porque, entre 

outros aspectos, a formação matemática abordada a nível secundário não foi adequada. 

Mas, é claro que este não é o único aspecto a considerar para justificar  estes fracassos. 

Há que se pensar numa gama de factores que podem contribuir para isso. Comungamos 

com Tavares (2002), quando afirma que: 

“Conhecer efectivamente quais os alunos que nos chegam, com que 
preparação e desenvolvimento, quais as competências básicas e 
específicas que necessitam de adquirir e construir durante sua estada na 
academia, para poderem depois ser bem sucedidos na transição para a 
sua inserção na vida profissional, constitui, em nossa opinião, a chave 
de intervenção para o sucesso nos processos de formação do ensino  
superior e, de um modo particular, no universitário” (100). 

 

 O que este artigo propõe é um pensar sobre o que fazer para superarmos estes 

problemas. Se já se percebeu que, de uma maneira geral, os alunos no ensino secundário 

não estão aprendendo, que os que chegam a Universidade estão tendo problemas com a 

Matemática há que procurar alternativas para modificar isso. 

 É urgente formar melhor os professores de matemática e, para tal, é necessário 

voltar os nossos olhares para nós mesmos, para os nossos programas, para a forma como 

leccionamos, que metodologias utilizamos, como avaliamos; buscando responder à 

questão: que matemática se está a ensinar e como?  

Apesar de nos questionarmos a este respeito, ainda assim, não temos uma única 

resposta. E aqui, vale a pena ressaltar que acreditamos que não existe uma resposta 

única, mas que é mister que comunguemos, pelo menos, dos mesmos objectivos.  

Neste novo patamar que surge oriundo de uma Europa que se unifica e que sofre 

influências fortes do processo de Bolonha, é importante que haja um plano de formação 

comum, na sua filosofia, na sua essência: 

"Sendo certo que ao nível da produção do conhecimento (investigação) a 
situação tem evoluído favoravelmente, o mesmo não se poderá dizer no 
que respeita à qualidade do ensino (tenha-se nomeadamente em conta a 
tragédia social e educacional  do insucesso escolar nos primeiros anos do 
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ensino universitário). Do que se trata pois é de aproveitar o processo de 
Bolonha tendo em vista a formação de profissionais cientificamente e 
pedagogicamente preparados, reflexivos, com espírito crítico e que se 
sintam à vontade com a mudança e a incerteza. E é essa oportunidade que 
agora se nos oferece e que não pode ser perdida que faz de Bolonha uma 
encruzilhada para a Universidade Portuguesa” (Cachapuz, 2002: 32). 
 

Rico (1997) efectuou uma busca de respostas para questionamentos tais como: 

porque ensinamos matemática? Que matemática ensinar numa sociedade influenciada 

pela tecnologia? Que formação necessitam aqueles que serão professores de matemática 

hoje?. Ao analisar documentos tais como: National Committee on Mathematical 

Requirements (USA), Mathematics from 5 to 16 do Departament of Education and 

Science britânico (1985), Diseño Curricular Base do Ministério Espanhol de Educação e 

Ciência (1989) e o documento Métodos Quantitativos, Organização Curricular e 

Programa para o Ensino Básico do Ministério de Educação em Portugal, este autor 

conclui que:  

“los documentos reseñados contemplam metas generales de la Educación 
Matemática, no todos hacen el mismo tipo de consideraciones y se 
obeservan diferencias apreciables entre las caracterizaciones realizadas 
por cada uno de ellos” (6). 
 

Buscando em autores como Ubirtan D’Ambrosio (1979), Romberg (1991), Keitel 

(1987), Niss (1995), Howson y Kahane(1986), Abraham y Bibby (1988), Sthenhouse 

(1984) as finalidades gerais, culturais, sociais, formativas, éticas e políticas da Educação 

Matemática, Rico (1997) destaca que apesar desta lista de finalidades ser extensa e 

diversificada pode ser considerada em quatro dimensões: 

“un sistema de cuatro dimensiones que considera el conocimiento 
matemático como parte integrante de la cultura, socialmente construido y 
determinado, en el intervienen las diversas necesidades formativas de las 
matemáticas y se consideran las connotaciones morales y políticas, 
generales y específicas, conectadas con la formación matemática de los 
escolares. Pero sobre estas cuatro dimensiones es posible enunciar 
programas de innovación curricular con metas muy distintas” (25). 
 

Se no Ensino Básico e Secundário, onde já existe um relativo acumulo de 

reflexões relacionadas ao porquê e ao para quê de se ensinar matemática, ainda não 

existe um consenso a este respeito, não tememos em afirmar que, relativamente aos 

cursos oferecidos na universidade, esta discussão é ínfima, desintegrada e sem a 

participação efectiva de todos os envolvidos no processo de formação. Na maioria dos 
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casos, e isto acontece em vários países, as reformas que acontecem nos currículos estão 

desprovidas de um estudo mais amplo que possa justificar essas mudanças. Ou modifica-

se para se estar de acordo com “leis” que vêm de “fora para dentro” e obrigam as 

universidades a reverem suas horas aulas, ou os departamentos de matemática decidem, 

com base em argumentações oriundas de seu grupo de pesquisadores, o que é melhor 

para os cursos de formação: 

“As the world changes rapidly and higher education grows explosively, 
universities evolve leisurely. Courses, curricula, and examinations remain 
steeped in tradition, some centuries old, while autonomy and academic 
freedom rule in the classroom. Few institutions of higher education 
readily embrace the culture of assessment that is required to ensure 
relevance and effectiveness of their curriculum” (Steen, 2001: 303). 
 

 Só se conseguirá mudar a maneira como a Matemática é ensinada quando os 

directa ou indirectamente envolvidos neste processo forem capazes de rever as suas 

concepções em relação a esta ciência. Para os professores do Ensino Superior este 

exercício urge porque são também formadores destas concepções. Pelas respectivas 

salas de aula passam aqueles que, em princípio, irão dar aulas no Ensino Básico e 

Secundário. O fracasso destes é também um fracasso dos formadores a partir do 

momento em que não forem capazes de mostrar, ensinar, exemplificar através de suas 

próprias aulas, das suas próprias práticas, o quanto a Matemática é necessária, bela e, 

acima de tudo, acessível. 

 Há que ter a humildade necessária para rever as práticas, atitudes, concepções, 

formas de avaliar para manter o que é bom e rever o que está a causar problemas tendo a 

coragem de questionar: 

“Em que medida as nossas práticas de ensino e de avaliação ajudam os 
alunos a aprender, a estudar ou a construir conhecimento? Que 
oportunidade promovemos, dentro e fora da sala de aula, para os 
nossos alunos aprenderem a pensar, raciocinar, colocar e resolver 
problemas?” (Almeida, 2000: 59). 
 

Não esquecendo que o exercício de aprender deve ser uma constante, só assim se 

ensinará melhor, só assim se será capaz de construir, nas salas de aula, um locus 

privilegiado para uma aprendizagem significativa e, dessa maneira, conseguir-se-á 

atingir os objectivos propostos nos cursos de Licenciatura em Ensino de Matemática. 

Cada um dando o melhor de si: o aluno com um empenho e esforço necessários; o 
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professor com o comprometimento com o ensino de qualidade; a instituição com o apoio 

fundamental e necessário para que o professor exerça sua profissão de forma digna. 

 Para finalizar, são de destacar alguns pontos importantes do Relatório de Auto-

Avaliação (2001) que, mais uma vez, nos levam a reflectir agora, em relação aos 

objectivos do 2º Ciclo da Licenciatura em Ensino de Matemática: 

“desenvolver níveis de abstracção superiores em análise, álgebra e 
geometria, desenvolver capacidades de pesquisa, compreensão, 
interpretação e sistematização de temas matemáticos específicos, dar a 
conhecer o papel da matemática a história e na cultura, facultar treino em 
organização e administração escolar e introduzir as metodologias e 
técnicas de ensino/aprendizagem da matemática adequadas ao nível dos 
ensinos básico (3º ciclo) e secundário” (101). 
 

 Será isso possível se se levar em consideração um total de 16 créditos, mais duas 

opções e uma grade que, em termos proporcionais, faz com que o aluno da Licenciatura 

em Ensino de Matemática frequente três vezes mais disciplinas de matemática do que da 

área da pedagogia, psicologia ou didáctica? E a matemática vista, estudada, apreendida, 

vivenciada ao longo da licenciatura contribui para a consecução daqueles objectivos? 

 Outro factor para o qual o referido relatório chama a atenção diz respeito ao 

papel das comissões pedagógicas: “não contribuíram para a inovação 

didáctica/pedagógica, limitando a sua actuação a questões funcionais (elaboração de 

horários, atribuição, atribuição de salas, etc.”(102). 

 Este documento também alerta: 

“a articulação entre objectivos/conteúdos e avaliação não foi conseguida. 
As metodologias de ensino têm que ser melhoradas para que se consiga 
caminhar no sentido de promover o desenvolvimento de espírito crítico e 
realização autónoma de novas aprendizagens e da visão interdisciplinar 
dos saberes”(102). 

 

 Se se levar em consideração que estão ocorrendo sérias dificuldades na inserção 

no mercado de trabalho dos recém licenciados percebe-se que a luta por transformações 

é ainda maior do que se imaginava. Deve-se sim começar pela Universidade, mas estas 

mudanças deverão ultrapassar “nossos muros” atingindo, inclusivé e especialmente, 

aqueles que acreditam que não é preciso muito estudo, dedicação e conhecimento para se 

ser professor. 

 É fundamental que os objectivos de formação sejam condizentes, também, com a 

sociedade a que ela se destina: 
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“Cuando hablamos de la educación matemática y sobre sus funciones 
sociales hay que considerar, prioritariamente, a qué clase de sociedad nos 
referimos. Pensando en la sociedad del futuro, con toda la carga utópica 
que incluyen los ideales de justicia, libertad, dignidad de vida, igualdad 
de oportunidades, etc, entonces es posible discutir sobre cómo orientar la 
educación para alcanzar ese futuro” (Rico, 1997: 07). 

 

 

Considerações Finais 

 

 Depois desta reflexão que partiu das reestruturações curriculares que ocorreram 

na UA e a criação da Licenciatura em Ensino de Matemática buscando problematizar 

seus objectivos e finalidades, é de destacar que a formação do profissional de Educação 

em Matemática necessita de ser discutida, pensada e reestruturada de maneira que possa 

contribuir, efectivamente, para formar pessoas que possam ir além da mera reprodução 

dos conteúdos. 

 A Educação em Matemática, apesar de bastante nova se comparada com a 

matemática, tem já oferecido nestes mais de 20 anos de existência elementos 

importantes para se reflectir, implementar e avaliar (Orton (1980), Tall and Vinner 

(1981), Schoenfeld, Dorier (2000) citados em Artigue (2001); Cornu (1991), Schneider 

(1991), Alsina (2001), Macpline e Weston (2002), Martin et al (2002), Robert  e Speer 

(2001). 

Ainda que alguns problemas sejam considerados locais, a investigação destes 

autores pode ajudar a interpretar os problemas enunciados. Há parâmetros que poderão 

nortear a caminhada que é urgente trilhar. Artigue (2001), ao destacar alguns pontos que 

dificultam as pesquisas nesta área, não deixa de chamar a atenção para o facto de que: 

“strong regularities in students’ behaviour and difficulties as well as in the teaching 

problems met by educational institutions, have been observed. These, up to a point, 

apparently transcend the diversity of cultural environments” (208). 

 Não nos podemos contentar com uma matemática pautada pela repetição de 

algoritmos sem sentido, num Ensino Superior que não propicie uma aprendizagem 

significativa, reflexiva, crítica e participativa. Na universidade, urge que novas formas 

de abordar os conteúdos coloquem o aluno como  um sujeito activo no processo de 

aprender. 

 Alsina (2001) chama a atenção para os mitos que se relacionam com as práticas 

na universidade. Quantos destes são aceites por nós? Será que ainda se nutre a crença de 
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que um bom matemático será necessariamente um bom professor de matemática? Ainda 

se credita que é suficiente ter domínio de conteúdo para estar apto a ensiná-lo? Ainda se 

ignora o facto de que os alunos do 1º ano podem não ter a maturidade suficiente para 

desenvolverem estudos no nível que lhes é exigido? No processo de ensino e de 

aprendizagem em matemática há lugar para problemas individuais, dificuldades 

emocionais, características pessoais ou “the university walls keep human nature out”? 

(Cf Alsina, 2001: 5-6) 

 Ao reflectirmos sobre estes aspectos estaremos pensando também nas nossas 

práticas e, mais importante do que pensar sobre elas, é mudarmos nossa forma de 

actuação para que seja condizente com este discurso de uma matemática para todos. 

Comungamos com Rico (1997), quando afirma que:  

“no basta, y eso lo sabemos bien, con una lista de hermosos enunciados 
sobre los valores y utilidad de la matemática que no venga acompañada 
de una planificación adecuada que indique qué hacer, cómo hacerlo, 
cuándo realizarlo y el modo de control y ajuste o modificación de las 
actuaciones”(11). 

 

Se já temos consciência de que as mudanças, principalmente na educação, são 

lentas, então que se actue de imediato. Alsina (2002) ressalta que: 

“All mathematics teacher can benefit from efficient training (…) 
Innovative teaching approaches will have a positive effect on learning 
processes and may affect the mathematical contents, the dynamic of 
teaching and some basic educational problems such as developing sound 
assessment methods”(8). 
 

 O projecto de se formarem melhor os futuros professores de matemática deve ser 

assumido por todos. Independentemente de se ministrarem aulas nos anos iniciais ou 

finais do curso é preciso ter claro quais os objectivos que as disciplinas perseguem 

questionando-nos ainda sobre a selecção dos conteúdos e como os percebemos; as 

metodologias; a forma como avaliamos e, o mais importante, de que forma as aulas 

contribuem, de maneira significativa e efectiva, para a compreensão dos objectos 

matemáticos por parte do aluno? De que forma elas ajudam o aluno a perceber esta 

ciência como uma actividade humana, com características próprias, mas que nem por 

isso deve ser a geradora das dificuldades na aprendizagem? Tenta-se contextualizar 

aquilo que se ensina? 

Finalizando a nossa reflexão gostaríamos de subscrever, mais uma vez, as 

palavras de Alsina (2001): 



 22 

“Today’s universities cannot afford to have ivory towers. But we know 
from past experience that all educational changes need time, effort and 
consensus. It will take a lot of work to do away with the old tradition and 
to gradually build up a new approach. But the clock is running. New 
social demands from job market, new needs in training, life-long learning, 
demographic explosions, technological developments, and above all our 
love for mathematics and our passion for sharing this enthusiasm with 
others … all this must shape our drive to find our challenges and our 
answers for the future” (11). 

  

 Pesquisar, reflectir e socializar. Com estes três elementos estaremos aptos a 

construir um ensino que possa vir ao encontro das novas perspectivas não só de 

mercado, ou que sejam adequadas a Europa e suas reformas, mas que objectivem, antes 

e acima de tudo, a inclusão social dos indivíduos.  
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Introdução 

 

 A investigação em contextos de formação inicial tem sugerido que os futuros 

professores de Matemática têm dificuldade em organizar o seu ensino com base na 

resolução de problemas ou de situações problemáticas (Borralho, 1997; Fernandes, 

1997; Fonseca, 1995; Vale, 1993; Lester, 1997). Vários factos parecem estar 

relacionados com esta realidade. Por um lado, os seus conhecimentos de Matemática, de 

Didáctica da Matemática, de Pedagogia e de Educação em geral parecem estar quase 

sempre organizados de forma pouco flexível, pouco contextualizada e pouco integrada. 

Por outro lado, como tem sido abundantemente referido na literatura, as concepções 

destes jovens, futuros professores, parecem condicionar de forma relevante a 

organização e desenvolvimento das suas práticas (e.g. Carrillo & Contreras, 2000; 

Chapman, 2000; Cooney, 1994; Fernandes, 1997; Hiebert & Carpenter, 1992; 

Kloosterman & Mau, 1997; Thompson, 1985; Villani, 1998). Ou seja, como se refere 

em Fernandes (1997), as dificuldades destes jovens professores parecem poder explicar-

se por anos sucessivos de 

 

“experiências formativas em que raramente se valorizaram a identificação 
de regularidades, a formulação e a verificação de conjecturas, o 

                                                
1
 Trata-se ainda de uma investigação preliminar, exploratória, de uma outra que se encontra em fase de 

conclusão. Por isso mesmo, neste artigo, dão-se apenas os principais contornos do que nos pareceu poder 
ser mais relevante. Artigos subsequentes abordarão esta temática com mais profundidade. 
 



estabelecimento de generalizações, a análise de fenómenos da vida real 
através de “ferramentas” matemáticas ou estratégias coerentes de avaliação 
formativa” (p. xviii). 

 

 A formação inicial pode e deve ser uma oportunidade de reflexão, de 

aprendizagem e de crescimento pessoal e profissional dos futuros professores que, 

através do desenvolvimento dos seus conhecimentos e da reconstrução das suas 

concepções, poderão tornar-se mais aptos para responder às actuais exigências 

curriculares. Assim, a adopção de estratégias que promovam a mudança continua a ser 

um desafio para a formação de professores (Kloosterman & Mau, 1997). Tal como 

observa Biehler (1994), a formação deve desenvolver conhecimentos e competências 

práticas dos professores. Nestas condições, a formação inicial deve contribuir para 

responder a recomendações constantes em documentos curriculares nacionais e 

internacionais, nomeadamente no que se refere ao desenvolvimento de capacidades de 

argumentação e de demonstração. Na verdade, tais documentos referem explicitamente 

que todos os alunos devem desenvolver a capacidade de argumentação (Ministério da 

Educação - ME, 2001; National Council of Teachers of Mathematics - NCTM, 2000). 

Ou seja, todos os alunos devem ter oportunidades para se envolverem na exploração de 

situações problemáticas, procurar regularidades, fazer e testar conjecturas, formular 

generalizações, pensar de maneira lógica, argumentar e comunicar oralmente ou por 

escrito as suas conclusões, em qualquer tema da matemática (ME, 2001). 

A formação inicial deve assim constituir uma oportunidade para que os futuros 

professores reconstruam as suas concepções e conhecimentos através da utilização 

sistemática da resolução de problemas (Carrillo & Contreras, 2000). 

 

 

Argumentar e Demonstrar 

 

Segundo alguns autores (e.g. Balacheff, 1991; Duval, 1992-1993), com a 

argumentação não se pretende demonstrar a verdade de uma afirmação, nem mostrar a 

validade lógica de um raciocínio, mas obter a concordância de outrém para a validade 

de uma dada afirmação. O objectivo da argumentação seria o de obter a concordância 

do interlocutor, convencer, enquanto que o da demonstração seria o de garantir a 

verdade. No entanto, nem sempre os argumentos que convencem são válidos (e.g. 

Balacheff, 1991; Dreyfus, 1999; Duval, 1992-1993; Mogetta, 2000; Segal, 2000).   



Na argumentação quaisquer meios, em princípio, são lícitos, enquanto que na 

demonstração são utilizados conhecimentos e procedimentos reconhecidos como 

válidos e aceites sem reservas pela comunidade científica. Como resultado da 

argumentação, as soluções dos problemas não têm carácter definitivo, enquanto que as 

demonstrações, se não ocorrer alteração do contexto, deverão ser sempre válidas 

(Balacheff, 1991). Uma argumentação pode ser apresentada para um determinado caso 

particular o que não significa que possa aplicar-se a todos os casos, mesmo que no 

mesmo contexto; pode ser apresentada com base em alguns exemplos; pode contemplar 

apenas alguns aspectos do problema. 

Drouhard, Sackur, Maurel, Paquelier & Assude (1999) referem que, numa 

discussão matemática, os envolvidos “experimentam” as contradições. Não significa estar 

envolvido nalgum tipo de debate contraditório, mas é sentir que outros podem ter a 

certeza de ideias opostas às nossas e que não podem ser convencidos por argumentos de 

autoridade. O facto de surgirem contradições contribui para que, em matemática, os 

argumentos sejam particularmente fortes; por isso se diz que os argumentos devem 

resistir (Drouhard et al., 1999). Entende-se que esta resistência vai sendo reforçada 

quando os argumentos ultrapassam sucessivas “provas de esforço”.   

O raciocínio utilizado para construir conjecturas plausíveis é o raciocínio 

argumentativo, enquanto que para as validar é utilizado o raciocínio dedutivo, organizado 

uniformemente com base em regras tais como o modus ponens ou o modus tolens (Duval, 

1991; 1992-93). Para formular uma conjectura basta, por vezes, observar alguns casos 

particulares e notar uma característica que se mantém invariante, baseando-se os 

argumentos nesses casos particulares. Para a demonstrar há maior exigência e 

especificidade, devendo os argumentos a utilizar ser gerais e resistentes.  A argumentação 

está para a conjectura, assim como a demonstração está para o teorema (Balacheff, 1999). 

A demonstração parece ser mais exigente e mais específica do que a 

argumentação. Para que os argumentos apresentados em defesa das afirmações 

matemáticas possam constituir demonstração2 devem ser convincentes, gerais, 

rigorosos, completos e resistentes. 

                                                
2 Referimo-nos à demonstração não formal, mas que pode ser aceite pela comunidade de matemáticos, tal como 
defende Schoenfeld (1988), com o exemplo da demonstração de que os ângulos adjacentes à base de um triângulo 
isósceles são congruentes. “Considere um triângulo [ABC] que é isósceles de base [BC]. Traçar a mediana [AD]. Os 
lados [AB] e [AC] são congruentes, [AD] é comum, [BD] e [DC] são congruentes (D é ponto médio de [BC]). Assim, 
os triângulos [ABD] e [ACD] são congruentes. Então os ângulos ABD e ACD são congruentes”. 



O convencimento pode ser interpretado a vários níveis. Segundo Mason, Burton 

& Stacey (1985) podemos convencer-nos a nós próprios, convencer um amigo e 

convencer um inimigo. Facilmente nos convencemos de que uma afirmação é 

verdadeira, bastando talvez alguns casos particulares, e de que os nossos raciocínios 

estão correctos, mesmo que sejam frágeis, incompletos e particulares. Daí a necessidade 

de desenvolver um “inimigo interno” que questione as nossas opções e os nossos 

argumentos. 

O rigor dos argumentos deve estar sempre presente no raciocínio dos alunos, 

sem que tal se relacione necessariamente com formalismo. Por exemplo, um aluno da 

Educação Básica apresenta um raciocínio rigoroso quando, relativamente à soma de 

dois números ímpares, afirma que as unidades “sobrantes” em cada número formam um 

novo par, quando cada um dos números é agrupado em pares, sendo, por isso, a soma 

também um número par. Na sua essência não difere do que, vulgarmente, se faz em 

matemática, utilizando linguagem algébrica: (2a+1)+(2b+1) =2a+2b+2. A diferença 

reside, apenas, na ferramenta utilizada. Os argumentos devem ser completos, de modo 

que a cadeia de raciocínios construída não contenha falhas, mesmo que referidos a casos 

particulares. Em matemática muitas afirmações referem-se, por exemplo, à totalidade 

dos elementos de um conjunto infinito. Os argumentos a apresentar para as justificar 

devem ser gerais, não bastando a exibição de casos particulares, e não se aceitando que 

ocorra alguma falha. Este aspecto mostra a exigência da matemática comparativamente 

às ciências experimentais, em que a presença de um contra-exemplo não invalida a 

afirmação em análise. Os argumentos devem ainda resistir a sucessivas “provas de 

esforço”, provas de contra-argumentação. Quando tal não acontecer devem ser 

reavaliados, reformulados ou abandonados, por forma a resistirem. Pode acontecer que 

argumentos incorrectos “passem” por provas de contra-argumentação sem que as suas 

fragilidades sejam detectadas. A este propósito, Dreyfus (1999), refere que, por vezes, 

alguns argumentos inadequados podem convencer, por algum tempo, alguns 

especialistas. 

Muitos investigadores (e.g. Davis, 1998; Davis & Hersh, 1998; Ernest, 1991; 

Franco de Oliveira, 1995; Greenberg, 1993; O´Daffer & Thornquist, 1993; Schoenfeld, 

1988; Tymoczko, 1998) relacionam demonstração, no seio da teoria matemática, com 

uma sequência finita de afirmações interligadas por raciocínios lógicos válidos que, 

partindo das hipóteses, termina na proposição que se pretende demonstrar, construindo 

assim um argumento válido de que a proposição é verdadeira. Não há nenhum método 



infalível para inventar/descobrir demonstrações, visto não se tratar de um problema 

rotineiro (e.g. Davis & Hersh, 1995; Greenberg, 1993; Retzer, 1996; Schoenfeld, 1988; 

Villani, 1998). A experiência desenvolve competências que contribuem para encontrar 

“soluções adequadas”. 

Os professores podem ter um papel relevante na selecção de tarefas que 

melhorem as competências dos alunos no domínio da demonstração (Chazan, 1990; 

Knuth, 2000). Porém, a sua formação parece continuar a não corresponder às actuais 

exigências curriculares (e.g. Goetting, 1995; Harel & Sowder, 1998; Jones, 1997; 

Martin & Harel, 1989; Simom & Blume, 1996). 

 

 

O Problema da Investigação 

 

Como referem as Normas Profissionais para o Ensino da Matemática (NCTM, 

1991), para que os professores mudem o modo como ensinam é necessário que 

desenvolvam sólidos conhecimentos de matemática e que os saibam relacionar com a 

chamada matemática escolar. 

Talvez por isso mesmo, o NCTM (2000) sublinha a importância da criação de 

ambientes de formação em que todos os alunos são encorajados a apresentar o seu 

pensamento, onde todos contribuem para avaliar as ideias apresentadas, onde sintam a 

necessidade de demonstrar como parte integrante do processo científico, ao lado da 

formulação de conjecturas, da sua validação, da procura de contra-exemplos e não 

apenas como uma necessidade formal exigida pelo professor. Ambientes ricos em 

questões do tipo “Como?” e “Porquê?” ajudarão os alunos a formular mais questões e a 

aceitar menos passivamente as informações apenas decorrentes de autoridade, 

contribuindo para desenvolver o seu raciocínio matemático. 

Tendo por base o exposto, investigou-se de que modo(s) um ambiente de 

formação em que se valorizam a resolução de problemas, a experimentação, a 

comunicação, a formulação, avaliação e justificação de conjecturas, a partilha de 

opiniões e o trabalho em grupo se relaciona com o desenvolvimento de competências no 

domínio da argumentação/demonstração manifestadas por futuros professores de 

matemática do 1º e 2º ciclos da educação básica.   

 

 



Metodologia e Procedimentos 

 

 A investigação decorreu numa Escola Superior de Educação, numa turma com 

26 alunos, futuros professores da educação básica (1º e 2º ciclos) e no contexto de duas 

disciplinas da chamada formação específica – Geometria, do 2º ano e Transformações 

Geométricas, do 4º ano. Pode dizer-se que a investigação teve características 

longitudinais, uma vez que os participantes foram “acompanhados” ao longo de um 

período de cerca de três anos em que se recolheram, analisaram e interpretaram dados 

considerados relevantes para responder ao respectivo problema. 

 As “experiências formativas” dos participantes, enquanto alunos do ensino não 

superior, correspondiam, no geral, ao modelo dominante. Ou seja, todos referiram que o 

seu papel na aprendizagem tinha sido essencialmente passivo, tendo-se limitado, na 

maioria dos casos, a treinar exercícios de natureza quase sempre rotineira. Tipicamente 

os seus professores faziam uma exposição mais ou menos longa da “matéria”, a que se 

seguia uma sessão de exercícios, normalmente transcritos e corrigidos no quadro. Já 

como alunos do ensino superior e no âmbito de um módulo integrado numa disciplina 

de Didáctica da Matemática, todos os participantes tinham tido alguma experiência na 

resolução de problemas não rotineiros e tinham desenvolvido competências básicas 

nesta área com base no modelo prescritivo de George Pólya. 

 O estudo ocorreu essencialmente no contexto “natural” das aulas das disciplinas 

acima referidas e centrou-se na descrição, análise e interpretação de dados obtidos a 

partir do trabalho escrito que os participantes desenvolveram na resolução de um 

conjunto de problemas, de observações, de entrevistas mais ou menos formais, de 

questionários e de um conjunto de múltiplas notas, mais ou menos reflexivas, que se 

produziram em diversos contextos e momentos da investigação. 

 Na disciplina de Geometria e para a resolução de tarefas explicitamente 

propostas para o efeito (Fonseca, 2002), utilizou-se uma aplicação de geometria 

dinâmica, o Geometer´s Sketchpad (GSP; Jackiw, 1995). As tarefas envolviam a 

experimentação, a formulação e avaliação de conjecturas e a respectiva demonstração.   

 Em ambas as disciplinas o ambiente de formação favorecia a formulação, 

avaliação e demonstração de conjecturas por parte dos alunos, a construção autónoma 

de conhecimento e a utilização sistemática de procedimentos que pudessem contribuir 

para que os alunos se convencessem, convencessem os colegas e o professor acerca da 

correcção dos seus raciocínios, argumentos e demonstrações. 



 De forma regular e sistemática foram utilizadas questões tais como: “Porquê?”, 

“Como sabe que é sempre assim?”, “O que há de semelhante nessas situações?”, “Como 

explica isso?” ou “Porque é que isso aconteceu?”. Criou-se um clima de tolerância, de 

compreensão e de aceitação perante quaisquer dúvidas, incertezas ou mesmo raciocínios 

erróneos. Fomentou-se sempre a necessidade de persistir para despistar dúvidas e 

incertezas ou para corrigir os erros. 

 A selecção das tarefas teve em conta o facto de terem que ser problemas que 

motivassem e desafiassem os alunos participantes. Ou seja, nem a sua resolução podia 

ser propriamente imediata nem o seu grau de dificuldade podia impedir que a maioria 

dos alunos fosse capaz de as resolver através de uma variedade de processos de 

resolução. Naturalmente, a resolução das tarefas propostas exigiam conhecimentos de 

natureza diversa, nomeadamente conhecimentos de conteúdo matemático, competências 

para integrar e analisar conhecimentos de diferentes disciplinas da matemática e para 

abordar um problema de várias maneiras.   

Pode dizer-se com segurança que, para a grande maioria dos participantes, as 

tarefas propostas constituíram problemas com as características acima enunciadas. 

A resolução das tarefas processou-se tanto individualmente como em grupo. 

 Nas três secções que se seguem descrevem-se e discutem-se as resoluções de 

duas tarefas por parte dos alunos nas aulas da disciplina de Transformações 

Geométricas. 

 

 

Resolução da Tarefa Composição de Reflexões de Eixos Concorrentes 

 

A. Considere duas rectas x e y concorrentes. Considere uma Figura 1 – F1 – e construa 

o seu transformado pela composição de reflexões o RyoRx  

1) Observe e compare F1 e o seu transformado. O que conclui sobre a posição 

de F1 e do seu transformado por RyoRx? 

2) Compare com as conclusões dos seus colegas. 

3) Será possível obter o mesmo transformado de F1 apenas por uma única 

transformação?  Caracterize qual. 

B. Repita o procedimento anterior considerando agora RxoRy. 

C. Compare os resultados obtidos em A. com os obtidos em B.  Apresente uma 

conclusão geral.  



 

Os alunos leram a tarefa, pareceram ter compreendido a questão, identificaram 

os dados e a condição inicial. Tinham de obter a composta de duas reflexões em que os 

eixos eram rectas concorrentes. Nesta tarefa nenhum aluno usou o GSP, tendo todos 

feito, ou pelo menos iniciado, o esboço em papel e lápis. Alguns alunos manifestaram 

dificuldades na concretização do esboço. Discutiram inicialmente a posição dos eixos 

tendo a análise do trabalho escrito revelado que três alunos começaram por considerá-

los perpendiculares. Como se mostra na figura seguinte, um aluno concluiu sobre a 

composta das reflexões estar na presença de uma meia volta, assinalando no esboço o 

ângulo de 180°. 

 

 
 Questionados por outros colegas sobre o facto dos eixos serem sempre 

perpendiculares e conscientes de que assim não era, estes alunos, excepto um, acabaram 

por fazer um esboço mais geral, considerando os eixos concorrentes, mas não 

perpendiculares. Nesta situação já não era tão fácil identificar uma única transformação 

que fosse equivalente à composta. 

Depois do esboço realizado compararam as posições da figura original (F1) e do 

transformado (F1’’). A grande maioria dos esboços realizados permitiu constatar que 

original e transformado não eram sempre paralelos. Este aspecto dos esboços permitiu 

que, quase todos os alunos, concluíssem que a composição de transformações não podia 

assim ser substituída por uma translação.   



Estavam implícitas três conjecturas para avaliar: como se tratava de uma 

isometria a transformação procurada podia ser translação ou rotação ou reflexão. Com 

base na constatação realizada, restava decidir entre reflexão ou rotação.   

Não foi fácil a opção. Os alunos tiveram dificuldade em conjecturar sobre a 

“única” transformação que podia substituir a composição de reflexões de eixos 

concorrentes.   

Para ser reflexão onde procurar o eixo? Gerou-se discussão e, com recurso à 

definição de reflexão, mas muito lentamente, alguns alunos foram dizendo que tinham 

de usar a mediatriz do segmento de recta que une original e transformado. “Temos de 

traçar a mediatriz de [AA’’]. É o eixo”. Começaram a traçar a mediatriz de [AA’’]. 

Afinal parecia poder tratar-se de uma reflexão. Alguns alunos pareciam dar-se por 

satisfeitos com o “eixo” encontrado. Após algum tempo um aluno disse “Mas eu sei que 

dá uma rotação, li num dos livros [da bibliografia] mas não percebo porque é que não 

pode ser uma reflexão”. Depois desta intervenção, os colegas procuravam razões para 

não se escolher uma reflexão, apesar de alguns já terem encontrado até o “eixo”. A 

busca estava a ser difícil, principalmente para os alunos que já tinham o “eixo”, a 

mediatriz de [AA’’]. Para ajudar a sair do impasse, formularam-se algumas questões 

orientadoras. 

Quais os pontos que foram transformados na composição das reflexões?  

Qual a relação entre o eixo a encontrar e [AA’’]?   

Qual a relação entre o eixo a encontrar e [BB’’]?     

Estas questões parecem ter ajudado alguns alunos a reflectir sobre a definição de 

reflexão e a construir a mediatriz de [BB’’]. Esperava-se que com isso pudessem chegar 

a alguma conclusão. Como de facto veio a acontecer. Constataram que o “eixo” a existir 

teria de ser único, isto é, mediatriz de todos os segmentos de recta definidos por um 

ponto e pelo seu correspondente transformado. Ora nos esquemas que tinham 

construído isso não acontecia. As mediatrizes de [AA’’] e de [BB’’] eram distintas. 

Eram rectas concorrentes que concorriam também com os eixos x e y iniciais, no mesmo 

ponto. Portanto, não podia tratar-se de reflexão. A figura seguinte ilustra os esboços 

efectuados pelos alunos. 
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Então, por exclusão de casos, a transformação “única” só podia ser a rotação. 

“Agora já percebi porque não é reflexão” referiu o aluno que havia formulado a questão. 

Chegou-se à rotação por eliminação das outras possibilidades. Era agora necessário 

encontrar o centro, garantir que se estava perante uma única rotação e concluir sobre a 

amplitude. Os alunos recordaram que o centro da rotação é um ponto fixo, igualmente 

distanciado de um ponto e do seu transformado, localizando-se, portanto, sobre a 

mediatriz do segmento de recta que estes pontos definem. Ora as mediatrizes traçadas 

intersectavam os eixos iniciais no seu ponto de intersecção, para além deste ser um 

ponto fixo na composição das reflexões. O ponto de intersecção dos eixos é o centro da 

rotação. A análise do trabalho escrito revelou que nem todos os alunos justificaram a 

sua opção.  
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Conhecido o centro da rotação, alguns alunos quiseram certificar-se de que os 

ângulos AOA’’ e BOB’’, representados na figura anterior, eram congruentes, para “ver 

se eles rodaram o mesmo”.  

Justificaram que os triângulos [AOB] e [A’’OB’’] eram congruentes.  

Como AÔA’’ = AÔB+BÔA’’  e  BÔB’’ = BÔA’’+A’’ÔB’’ e como os ângulos 

AOB e A’’OB’’ são congruentes, conclui-se que AÔA’’ = BÔB’’. 

Apenas dois alunos concluíram as justificações. As dificuldades dos restantes 

parecem ter-se devido ao esquema construído, devido à sobreposição de vários 

elementos que o constituíam. 

Faltava saber a amplitude da rotação. Alguns alunos referiram que “Falta saber 

qual o ângulo de rotação, que está relacionado com o ângulo [formado pelos] dos  

eixos”. Como se relacionava era necessário descobrir. Cinco alunos abordaram a 

questão, mas apenas dois concluíram sobre o modo de relacionar a amplitude da rotação 

com o ângulo formado pelos dois eixos de reflexão. Conseguiram “retirar” um “sub-

esboço” do esboço global apresentado, como se ilustra na figura seguinte, e, com base 

nele, foram decompondo sucessivamente o ângulo formado pelo objecto, centro de 

rotação e imagem, recorrendo à imagem intermédia, e relacionando-o com o ângulo 

formado pelos eixos. 

 

A

A’
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AÔA’’ = AÔA’ + A’ÔA’’  = (AÔH+ HÔA’ )+ (A’ÔJ+JÔA’’)  

= 2 HÔA’+2 A’ÔJ = 2 (HÔA’+ A’ÔJ) 

= 2 HÔJ 



Foi notória a dificuldade que os alunos tiveram em identificar os ângulos 

congruentes no esboço realizado. Apesar da dificuldade, não encontraram uma 

estratégia – recorrer apenas a uma parte do esboço – que os ajudasse a resolver o 

problema. A visualização foi referida por dez alunos como uma das dificuldades 

sentidas na resolução desta e doutras tarefas.   

Alguns alunos concluíram que “a composição de duas reflexões de eixos 

concorrentes é uma rotação de centro no ponto de intersecção dos eixos das reflexões e 

de amplitude dupla da amplitude do ângulo formado pelos eixos”.  Apesar da conclusão 

ser apresentada por vários alunos, nenhum deles justificou os quatro aspectos da 

questão: ser rotação, encontrar o centro, garantir que a rotação é única e descobrir a 

amplitude. 

 

 

Resolução da Tarefa Perímetro do Triângulo 

 

A figura representa a parte do triângulo [ABC] que foi possível desenhar numa 

folha de papel rectangular. Desconhece-se a localização do vértice C. 

A 

 

 

B 

 

Determine o perímetro do triângulo [ABC], sem desenhar para fora do 

rectângulo que representa a folha de papel. 

Explique como pensou. 

 

Vinte e quatro alunos estiveram envolvidos na resolução desta tarefa. Depois de 

terem lido o problema, estavam perplexos manifestando dúvidas quanto à possibilidade 

da sua resolução, dizendo que “é impossível” e não manifestando vontade de fazer 

tentativas.   

“É impossível porquê?”  

“Não temos triângulo como se pode calcular o perímetro?” Esta razão tinha 

alguma lógica.  Para ultrapassar esta situação de impasse e levar os alunos, pelos menos, 

a tentar resolver o problema, decidi reduzi-lo a um problema mais simples: era 



permitido desenhar no exterior do rectângulo que representava a folha de papel, como 

passo intermédio. Depois desta alteração todos os alunos começaram por prolongar os 

lados do triângulo, de modo a obter o ponto C. De imediato, a grande maioria dos 

alunos da turma (75%) concluiu que era necessário “dobrar” o papel para colocar tudo o 

que estava no exterior do rectângulo, no seu interior. Concluíram que era necessário 

reflectir o triângulo que estava fora do hipotético papel. Os restantes optaram por outras 

isometrias: translação e meia volta. Tal como se ilustra na figura seguinte, alguns alunos 

decidiram-se pela medição imediata do perímetro depois de terem obtido o triângulo por 

prolongamento dos seus lados. 

A

B

C

 
Para colocar dentro da folha de papel toda a parte do triângulo que estava no seu 

exterior, usaram reflexões reportando-se inicialmente a um eixo vertical, assinalado na 

figura seguinte por c, e obtiveram a imagem do triângulo “exterior” do rectângulo, 

como se sugere. 

c

A

B

C  
 No entanto, como uma parte do “triângulo imagem” ainda surgia no exterior do 

rectângulo os alunos concluíram ser necessária uma nova reflexão. Assim, consideraram 

um eixo horizontal, representado por d na figura seguinte, e reflectiram a parte do 

triângulo que ficava no exterior do rectângulo segundo esse eixo. Como resultado, 

obtiveram todo o triângulo no interior da “folha de papel” conforme se pode ver na 

figura que se segue. 



d

A

B

C  
Agora bastava medir os segmentos para responder à questão, visto que, como 

justificaram, as transformações ocorridas foram provocadas por isometrias e, portanto, o 

perímetro do triângulo permanecia inalterado, tendo alguns alunos já conhecimento do 

seu valor. 

Os restantes alunos (25 %) utilizaram, para “interiorizar” todo o triângulo, 

translações e meias voltas, depois de terem prolongado os lados do triângulo. Segundo 

este processo o triângulo “exterior” permanece sempre intacto. Talvez tenha sido esta a 

razão que levou os alunos a optar por este procedimento.  

O vector director da translação inicial aplicada, foi o vector XW
→

. Tal como se 

ilustra na figura seguinte, devido à localização particular dos vértices do triângulo e à 

direcção dos lados, esta translação desloca o triângulo “exterior”, mas mantém-no 

totalmente ligado ao rectângulo inicial.  Seguidamente, os alunos aplicaram ao triângulo 

“deslocado” uma meia-volta de centro W, tendo obtido o triângulo [WXC´´] 
A
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O perímetro do triângulo inicial pode obter-se, calculando o perímetro do 

polígono [WABXC’’], visto que as transformações ocorridas são isometrias e, portanto, 

preservam as distâncias. Os alunos que usaram este procedimento não referiram por que 

motivo os triângulos “exterior” e “rodado” têm as mesmas dimensões, sendo, por isso, 

indiferentes para o cálculo do perímetro.   

Com esta tarefa o que se pretendia, realmente, era encontrar um modo de obter o 

perímetro deste triângulo ou de outro qualquer nas mesmas condições. Um modo 

convincente, que pode até nem necessitar do desenho do triângulo, ou de um seu 

“correspondente perimétrico” e, menos ainda, necessitar de efectuar medições.  



A análise do trabalho escrito mostrou que, após terem desenhado o triângulo 

[ABC], alguns alunos tiveram a preocupação de medir o comprimento dos segmentos de 

recta que formavam a sua fronteira. Seis alunos (25%) exibiram explicitamente o 

comprimento dos três lados do triângulo e do seu respectivo o perímetro. Este aspecto – 

saber a resposta – contribuiu para dar alguma garantia aos alunos de que o procedimento 

utilizado a seguir estava correcto. Os resultados coincidiam! Por vezes foi patente no 

trabalho que os alunos apresentaram que saber as definições e conhecer as propriedades 

não é suficiente. Necessitavam de “confirmar” com um exemplo, ou com medições, que 

as propriedades “funcionaram”. Os restantes 18 alunos (75%) apresentaram um 

procedimento que permite calcular o perímetro deste triângulo ou de outro qualquer. Se 

efectuaram medições não as explicitaram no texto. A sua justificação baseou-se apenas 

em argumentos gerais.  

 

 

Revisitando a Tarefa do Perímetro do Triângulo 

 

Passado algum tempo, esta tarefa foi de novo apresentada aos alunos para 

esclarecimento de dúvidas. Surgiram as questões habituais: “Como é que eu faço?”, “O 

que é que eu uso?”. Porém, a questão da impossibilidade já não se colocou. Alguns 

alunos começaram a desenhar com traço muito suave para fora do rectângulo, com o 

objectivo de, como disseram, estabelecer relações entre ângulos. Concluíram que os 

ângulos assinalados na figura que se segue eram congruentes por serem verticalmente 

opostos. O problema era o de obter os mesmos ângulos apenas “dentro” do rectângulo e 

perceber como podiam fazê-lo. 
A

B

C
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Pensaram, experimentaram, até que alguém se lembrou que, em vez de 

prolongar e depois reflectir sobre um eixo que contém o lado do rectângulo, podiam 

apenas reflectir a parte do segmento de recta [AC] contida na folha, segundo um eixo 

perpendicular ao lado da folha, como se sugere na figura seguinte  



A

B

C

*

*

 
 Os ângulos assinalados na figura anterior são congruentes pelo facto de serem 

imagem um do outro numa reflexão de eixo perpendicular ao bordo da folha de papel. 

Procedendo do mesmo modo para o segmento de recta [BC] e de novo reflectindo por 

eixos perpendiculares ao bordo consecutivo da folha de papel, os segmentos de recta 

iriam encontrar-se num ponto que seria o ponto C e que se localiza “dentro” da folha de 

papel. A figura seguinte mostra todo o trabalho realizado. 
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B
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A quase totalidade dos alunos seguiu este caminho, talvez influenciado pelo 

procedimento anterior e pelo recurso às isometrias. No entanto, dois alunos utilizaram 

um processo de resolução diferente: recorreram às semelhanças de triângulos. Fizeram 

algumas tentativas, querendo dividir o segmento de recta [AB] a meio e conduzindo 

uma paralela a [BC], mas pouco adiantava visto que também este segmento de recta 

“não acaba[va]”, como se ilustra a seguir. 

A

B

 
Quando isto aconteceu os dois alunos ficaram muito admirados. Não pareciam 

acreditar no que viam. O processo devia funcionar e afinal não funcionava. Porquê? 

Que fazer? Como sentiam que eram os únicos, na sua vizinhança, a usar este processo a 

sua reacção foi a de o abandonar e seguir o mesmo modo de resolução dos colegas. 

Sempre dá mais garantia usar o mesmo processo da maioria. Houve necessidade de 



intervir para manter os alunos naquele caminho, que era produtivo e, mais do que isso, 

era interessante pelo facto de permitir resolver o problema sem recorrer às isometrias e 

sem ser necessária a construção do triângulo [ABC]. Os alunos acabaram por comentar: 

“Se marcarmos o ponto médio fica tudo a metade e o perímetro é também metade. Mas 

não dá. Os triângulos são semelhantes”. Claro que os alunos pretendiam usar as 

semelhanças num caso particular: a razão de proporção que escolheram era de 1/2, mas 

podiam escolher outras. Para isso pediu-se-lhes que reflectissem sobre os resultados que 

estavam a usar. Acabaram por concluir que, afinal, podia não ser assim. Podiam 

escolher outro ponto que não fosse o ponto médio. O importante era manter a 

proporcionalidade dos lados dos dois triângulos e isso podia ser conseguido traçando 

uma paralela, mas num outro ponto “mais conveniente” que o ponto médio. O ideal era 

um ponto que permitisse obter todo o novo triângulo dentro da folha de papel. 

Decidiram dividir [AB] em quatro partes iguais e tomar a primeira a partir de A. Por 

esse ponto traçaram uma paralela a [BC] como já tinham feito anteriormente. Assim, 

conseguiram obter um triângulo dentro da folha de papel, como se ilustra a seguir. 

A

B
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Como os triângulos [ABC] e [AB’C’] eram semelhantes visto terem um ângulo 

comum e os lados que o formam proporcionais, o triângulo [ABC] tem o perímetro 

quatro vezes maior do que o do triângulo [AB’C’]. Quando os outros alunos viram este 

modo de resolver o problema ainda houve quem questionasse “E pode ser?”. Pareceu-

lhes estranho. Não a utilização da semelhança de triângulos, já que a tinham utilizado 

em outras tarefas, mas o seu recurso exclusivo. Porque terá sido assim? Talvez pelo 

facto dos alunos estarem ainda muito habituados e convencidos de que os problemas 

propostos na sala de aula devem ser resolvidos usando os últimos conteúdos 

trabalhados, uma concepção indicada por Schoenfeld (1992) e bastante viva nos alunos.   

 

 

Algumas Conclusões 

 



Os argumentos apresentados pelos alunos foram inseridos em quatro Níveis: A, 

B, C e D. No Nível A incluíram-se os que convenciam, através da interligação entre as 

condições iniciais e a(s) conclusão(ões), da utilização de definições, de propriedades 

ou/e de axiomas “locais”. Os argumentos apresentados eram gerais, rigorosos, 

completos e resistentes. No Nível B consideraram-se os argumentos que, em relação ao 

que se estabeleceu para A, estavam de algum modo incompletos. Eram argumentos 

gerais, recorriam a definições e propriedades, mas podia faltar-lhes uma justificação 

e/ou a indicação de uma relação. No Nível C inseriram-se os argumentos que apenas 

iniciavam uma linha de argumentação geral, apresentando algumas tentativas para 

indicar as razões subjacentes à conjectura ou à afirmação em análise. No Nível D 

ficavam os argumentos que pareciam convencer quem os apresentava, que estabeleciam 

primeiro para si a validade da conjectura ou da proposição em análise, mas que 

continham imprecisões de raciocínio, relações inexistentes ou apresentavam esquemas 

incorrectos. 

Na tarefa Composição De Reflexões De Eixos Concorrentes nenhum aluno 

alcançou o Nível A, visto que ninguém apresentou argumentos convincentes, gerais, 

rigorosos, completos e resistentes. Não houve produção de qualquer demonstração. Sete 

alunos (27%) apresentaram argumentos convincentes, gerais e rigorosos, mas não 

completos e por isso não resistentes, situando-se no Nível B. Onze alunos (42,3%) 

apresentaram alguns argumentos convincentes e gerais, situando-se no Nível C. Os 

argumentos e o trabalho produzido por cinco alunos (19,2%) foram considerados no 

Nível D. Os restantes três alunos (11,5%), ou não concluíram o esquema ou não 

conseguiram raciocinar sobre ele, pelo que se considerou que não responderam à 

questão. Em suma, nesta tarefa, os argumentos apresentados pela turma inserem-se 

maioritariamente nos Níveis B e C. 

Na tarefa Perímetro Do Triângulo, dezoito alunos (75%) produziram 

demonstração, situando-se no Nível A e seis alunos (25%) apresentaram argumentos 

convincentes, gerais e rigorosos, mas não completos e, por isso, não resistentes, 

situando-se no Nível B.   

 O Quadro seguinte apresenta a distribuição dos argumentos apresentados pelos 

alunos da turma relativamente a cada tarefa e de acordo com os níveis acima definidos. 

 

 



Níveis 

Tarefas                                 

A B C D n.r. 

Composição das reflexões --- 27% 42,3% 19,2% 11,5% 

Perímetro do triângulo 75% 25% --- --- --- 

 

A primeira tarefa revelou-se claramente mais exigente, já que envolvia várias 

condições que tinham que ser devidamente justificadas. Parecia necessitar de um “olho 

geométrico”3 que, por exemplo, isolasse uma parte do esquema construído para se 

concluir sobre a amplitude do ângulo da rotação.  De facto, os alunos que concluíram 

correctamente foram os que “isolaram” uma parte do esquema. 

A segunda tarefa revelou-se menos exigente, depois de, por eliminação de uma 

das condições, se ter reduzido a um problema mais simples. Pode ter acontecido que a 

experiência entretanto adquirida pelos alunos na resolução deste tipo de tarefas tenha 

influenciado positivamente o seu desempenho. De facto, esta foi uma das últimas tarefas 

a ser resolvidas.   

A confiança está relacionada com o convencimento de cada um quanto à 

qualidade do trabalho realizado. Como refere Fischbein (1987) estudos que analisaram o 

grau de confiança que as pessoas têm nas suas próprias afirmações concluíram que, 

geralmente, as pessoas tendem a ser demasiadamente confiantes nas suas respostas, 

muito mais confiantes do que seria justificável considerando o grau de correcção das 

mesmas. Parece que as pessoas facilmente se convencem que o seu trabalho tem 

qualidade.   

 Na tarefa Composição De Reflexões De Eixos Concorrentes, surgem mais alunos 

que revelaram pouca confiança do que muita confiança. Durante a resolução os alunos 

pareceram pouco à vontade. Havia vários aspectos a considerar e o esboço, talvez 

porque continha partes que se sobrepunham, revelou-se difícil de analisar. Apenas dois 

alunos, recorrendo à estratégia de reproduzir uma das partes do esboço e de raciocinar 

sobre ela, conseguiram completar a relação sobre a amplitude do ângulo da rotação. 

Estes dados são consistentes com os que se obtiveram a partir de um questionário que se 

administrou após a resolução da tarefa. De facto, catorze alunos (53,8%) referiram ter 

pouca confiança no seu trabalho por considerarem que (a) a tarefa era complicada; (b) 

                                                
3 Segundo (Fujita & Jones, 2002) trata-se do poder de ver propriedades geométricas que se destacam de 
uma figura. 



não sabiam o que fazer; (c) tentaram sem conseguir terminar; (d) tiveram dificuldades 

em raciocinar sobre a figura construída. Por outro lado, doze alunos (46,2%) 

manifestaram ter muita confiança no seu trabalho porque (a) trabalharam em grupo; (b) 

desenvolveram um raciocínio lógico e chegaram a uma conclusão que lhes pareceu 

verdadeira; (c) aplicaram bem conhecimentos das aulas; (d) tinham realizado uma 

investigação sobre o assunto.   

 Em relação aos conhecimentos e procedimentos que mobilizaram para resolver a 

tarefa, verificou-se que metade dos alunos da turma afirmou ter seguido sugestões dos 

colegas que os ajudaram a orientar o trabalho que vieram a realizar. Foi ainda referido 

que utilizaram um procedimento conhecido, apesar de tal procedimento, por si só, não 

permitir obter todas as respostas. Alguns alunos (quatro), que referiram ter muita 

confiança no trabalho realizado, consideraram que tinham utilizado um raciocínio 

correcto e adequado.  

Na tarefa Perímetro Do Triângulo, a grande maioria dos alunos da turma (75%) 

considerou ter muita confiança na resolução produzida para o problema “simplificado” 

pelo facto de (a) terem utilizado um raciocínio correcto; e (b) terem aplicado 

adequadamente conhecimentos adquiridos nas aulas. Dos restantes alunos que 

resolveram a tarefa, apenas dois (8,3%) revelam pouca confiança no seu trabalho e um 

destes alunos justifica-a pelo facto de considerar que “deve existir outra forma de 

resolver o problema, sem assinalar o terceiro vértice fora do rectângulo que representa 

a folha de papel”.  A pouca confiança parece estar associada com a incerteza quanto ao 

método utilizado.  Os outros quatro alunos (16,7%) revelaram total confiança, porque, 

na sua opinião (a) a tarefa era fácil; (b) utilizaram adequadamente conhecimentos já 

adquiridos; e (c) tinham confiança nos seus conhecimentos.  

Quanto aos conhecimentos e procedimentos que utilizaram na resolução da 

tarefa proposta, a grande maioria dos alunos participantes (83,3%) considerou que 

aplicou um procedimento que já conhecia. As sugestões dos colegas surgem de novo 

referidas por metade dos alunos, como factor que também influencia o seu trabalho. 

Pode ter acontecido que mais alunos tenham seguido, nalgum momento da resolução da 

tarefa, sugestões dos colegas, mas não o referiram. 

Segundo Fischbein (1987), as pessoas tendem a negligenciar a fragilidade do seu 

conhecimento e a exprimir alta confiança nas suas soluções e interpretações, mesmo 

quando tal não se justifica. Muitas vezes os participantes nos seus estudos revelaram 

maior auto-confiança em respostas erradas do que em respostas certas. Os resultados da 



presente investigação parecem ser consistentes com os resultados obtidos por Fischbein.  

Na verdade, identificaram-se alunos que em respostas “erradas” estavam confiantes e 

que em respostas “iniciadas” e trabalhadas correctamente, apesar de incompletas, 

estavam muito descrentes. Na tarefa Perímetro Do Triângulo, como referido, um aluno 

manifestou pouca confiança no trabalho que realizou, provavelmente não tanto pela 

qualidade do seu trabalho, mas pelo facto da tarefa ter sido “adaptada”, parecendo-lhe 

dever existir outro modo de resolver o problema inicial. 

 Esta investigação parece indicar que os alunos desenvolveram competências no 

domínio da argumentação e da demonstração, já que experimentaram, formularam, 

testaram, avaliaram e reformularam conjecturas e argumentaram em favor das suas 

opções, procurando argumentos gerais e resistentes.  

 

 

Reflexões Finais 

 

As expectativas em relação aos professores são elevadas. Independentemente do 

modo como aprenderam espera-se, por exemplo, que possuam excelentes 

conhecimentos específicos, que os integrem e relacionem, que conheçam 

profundamente modos de ensinar e de aprender, que promovam um ensino dinâmico e 

cativante para os seus alunos, que façam uma leitura integrada do currículo, que 

conheçam políticas educativas, que se mantenham actualizados relativamente às 

tecnologias de informação, que discutam e colaborem com colegas, que partilhem 

experiências, que investiguem ou integrem equipas de investigação. 

Mas que contribuições pode dar a formação inicial?   

Esta investigação parece mostrar que a formação inicial de professores de 

matemática pode dar contributos significativos para que os jovens profissionais 

respondam às exigências do desenvolvimento do currículo actual e às expectativas 

acima enunciadas. Se é verdade que, em geral, muitos participantes revelaram 

assinaláveis dificuldades na resolução de muitas das tarefas propostas, também é 

verdade que a grande maioria acabou por ultrapassar muitas dessas dificuldades. 

Porquê? Porque usufruíram de um ambiente de formação que desafiava 

sistematicamente as suas competências e concepções. Porque a experiência que 

adquiriram na resolução das tarefas parece ter facilitado o desenvolvimento de hábitos 

de raciocínio, da sua confiança e da sua própria auto-estima. Porque foi possível utilizar 



uma didáctica que ajudou os alunos a aprenderem a mobilizar e a integrar 

conhecimentos, atitudes e capacidades indispensáveis para resolver problemas não 

rotineiros, para argumentar ou para demonstrar. Porque as aulas das disciplinas 

específicas de matemática foram contextos indispensáveis para que a didáctica da 

matemática pudesse assumir um dos seus papéis mais relevantes: “mostrar” que a 

matemática é uma ciência viva e um desafio constante à nossa capacidade para 

aprender, pensando, criando, persistindo e arriscando! 

Tal como refere D’Ambrosio (1997) é necessário que, na formação inicial de 

professores de matemática, se acabe com a “transmissão” de conhecimentos 

desactualizados e que pouco têm a ver com a acção futura dos professores. D’Ambrosio 

propõe que, nos cursos de formação inicial de professores, as disciplinas de matemática 

devem revelar uma 

 “matemática viva, actual, em elaboração. Os futuros mestres devem, de 
algum modo, ser expostos ao acto de criar matemática (…) É muito comum 
alunos curiosos se sentirem inibidos para perguntar de que maneira se 
podem tratar coisas que eles encontram no seu dia-a-dia. Isso é grave nos 
níveis elementares e particularmente grave nos cursos universitários. Mais 
atenção deve ser dada à curiosidade dos alunos” (pp. 76-78). 

 O desenvolvimento da presente investigação mostra que esta recomendação de 

D’Ambrosio é passível de ser concretizada. Um ambiente de formação que suscite 

problemas, promova a curiosidade e o interesse dos alunos, valorize o questionamento, 

discuta fragilidades dos raciocínios apresentados, parece ser incontornável se 

pretendermos desenvolver nos alunos competências no âmbito da argumentação e da 

demonstração em matemática. Tal ambiente poderá contribuir para que a necessidade de 

demonstrar possa ser mais intrínseca, reconhecendo-se a sua contribuição para a total 

compreensão do problema. Ao desenvolverem competências no domínio da 

argumentação e da demonstração, os futuros professores terão melhores condições para 

criarem ambientes de aprendizagem que encorajem os seus alunos a explorar, a 

formular e testar conjecturas, a demonstrar, a discutir e a aplicar os resultados das suas 

investigações. Por isso mesmo Jiang & McClintock (1997), também consideram que 

precisamos de proporcionar “ambientes deste tipo” aos futuros professores. Ou seja, 

parece ser necessário que a argumentação e a demonstração integrem sistemática e 

regularmente o trabalho didáctico dos professores. 

Em suma, é essencial alterar e melhorar substancialmente a formação inicial de 

professores para que os seus alunos venham a aprender matemática de forma mais 



significativa, mais profunda e mais reflectida. Como é referido nas Normas 

Profissionais Para O Ensino Da Matemática e como os resultados desta investigação 

parecem corroborar, “devemos ser suficientemente impacientes para actuar e 

suficientemente pacientes para manter os nossos esforços até ver resultados” (NCTM, 

1991, p. 202).   
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Duas Realidades 

 

- Existência de dois modelos de formação diferentes: um para a formação de 

Professores para os 1º e 2º ciclos do Ensino Básico e para os Educadores de Infância 

e outro para os professores do 3º ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário. 

 

- Existência de concepções diferentes subjacentes aos modelos de formação das 

Universidades e das Escolas Superiores de Educação.  

 

 

 

Algumas Questões Levantadas pelos Participantes 

 

• Os alunos das licenciaturas para o 1º ciclo das variantes (excepto a variante de 

matemática/ciências) e de algumas universidades acabam “com sucesso” (no sentido em 

que obtêm um diploma) a formação inicial, quando efectivamente a formação em 

matemática e em educação matemática é altamente deficitária. 

 



• Como jovens profissionais, os professores recém licenciados têm a particularidade de (ao 

contrário de médicos, advogados,etc.)  ser suposto terem a missão de “revitalizar” a Escola 

• Por um lado defende-se que a matemática desenvolve o raciocínio e por outro lado a 

memorização e a técnica são abundantemente referidos e sujeitas a avaliação.  

• Mudar o paradigma do exercício para o da investigação. A nossa sociedade é cada vez 

mais matematizada, em contrapartida as pessoas são cada vez menos “matematizadas”. 

Contextualizar o conhecimento matemático de uma forma crítica. 

 

 

 

Obstáculos Identificados na Formação 

 

• Não há, nalguns casos (em particular em algumas universidades) a colaboração desejável 

entre docentes de matemática e de educação matemática. 

• Não existe uma política consertada por parte do grupo de formadores relativamente às 

metodologias que usam na formação inicial que propicie o recurso a metodologias 

desejáveis no futuro trabalho. (trabalho de grupo, recurso às tecnologias e outros materiais, 

comunicação escrita e oral)  

• Falta de materiais para os (futuros) professores estudarem. 

• Planos de estudo compartimentados em disciplinas. 

• A formação científica matemática (nalguns casos até é bastante) e no entanto parece não 

haver relação entre a matemática que o futuro professor aprendeu e a matemática escolar. 

• O pressuposto que os alunos têm os conhecimentos prévios adquiridos. 

 

 

 

Aspectos Essenciais a que é Necessário Chegar a Consenso 

 

- Que visão face à Matemática?  

- Intenção !!! ie que Matemática (que conceitos) é que queremos que desenvolvam? 

- Avaliação “diferente” 



- Interligação com Matemáticos e outros utilizadores da Matemática que nos serão 

uteis 

- Diálogo com os políticos 

 

 

 

Que cCompetências? 

 

• Conhecimentos matemáticos centrados nos conceitos e nos processos próprios da 

matemática. 

• Sentido crítico e reflexivo. 

• Identificação de lacunas ou dificuldades nos seus conhecimentos tanto científicos como 

didácticos. Procurando os meios para colmatar essas lacunas. 

• Saber estudar 

• Consciência da importância  da matemática na sociedade 
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Introdução 

 

 Ao abordar a formação de professores, julga-se imperioso fazer alguma referência ao conceito 

de formação. Geralmente, este conceito está ligado a alguma actividade, uma vez que se trata de 

formação para algo. Desta forma, a formação pode ser entendida como uma função social de 

transmissão de saberes, de saber-fazer ou de saber-ser que se exerce a favor de um determinado 

sistema socioeconómico, político ou cultural dominante. Pode ser entendida, também, como um 

processo de desenvolvimento e de estruturação da pessoa que se realiza em dois sentidos, de uma 

maturação interna e de possibilidades de aprendizagem, de experiências das pessoas (Honoré, 

1980). Também será possível encarar a formação como instituição, quando se refere à estrutura 

organizacional que planifica e desenvolve as actividades de formação (Ferry, 1991). Para García 

(1999), a formação pode adoptar diferentes aspectos e, conforme se perspective o objecto, assim a 

formação oferecida organiza exteriormente a pessoa ou, então, activa-se como iniciativa pessoal. 

 Muitas são as definições que se têm atribuído ao conceito de formação. Grande parte delas 

inclui o desenvolvimento pessoal: a formação, desde a Didáctica, diz respeito ao processo que o 

indivíduo percorre na procura da sua identidade plena de acordo com alguns princípios ou 

realidade sociocultural (Zabalza, 1990, p. 19), ou então formar-se nada mais é senão um trabalho 

sobre si mesmo, livremente imaginado, desejado e procurado, realizado através de meios que são 

oferecidos ou que o próprio procura (Ferry, 1991, p. 43). 

 Daqui ressalta a existência de uma componente pessoal na formação que está muito ligada a 

um discurso axiológico, referente a finalidades, metas e valores e não somente técnico e 

instrumental. A componente pessoal da formação não deve conduzir à ideia de que esta se realiza de 

forma autónoma. Debesse (1982) apresenta três ideias, que deixam claro este aspecto, considerando 



 

 

a distinção entre autoformação, heteroformação e interformação. A autoformação é a formação em 

que a pessoa participa de forma independente e é responsável pelo controlo dos objectivos, dos 

processos, dos instrumentos e dos resultados da própria formação. A heteroformação é uma 

formação que é desenvolvida, externamente, por especialistas. A interformação não é mais do que a 

acção educativa que ocorre entre os futuros professores ou entre professores e que existe como um 

apoio privilegiado no trabalho da “equipa pedagógica” tal como hoje é concebido para a 

formação do amanhã (p. 29). 

 Assim, pode entender-se que se fale de formação de professores, e não apenas de treino o qual 

defende o princípio de que as pessoas em formação devem contribuir para o processo da mesma a 

partir das concepções, experiências e competências que já possuem (Dominicé, 1988, 1990; 

Goodson, 1997; Knowles, 1992; Zeichner, 1992, 1993; Stuart e Thurlow, 2000). A formação será a 

capacidade de transformar em experiência significativa os acontecimentos que, geralmente, ocorrem 

no quotidiano, tendo como horizonte um projecto pessoal e colectivo. 

 Não será difícil depreender que a formação apresenta-se como um fenómeno complexo sobre 

o qual existem poucas conceptualizações e pouco acordo em relação às dimensões e teorias mais 

significativas para a sua análise. Contudo, tal como afirma García (1999), a formação, como 

realidade conceptual, não se identifica nem se mistura com outros conceitos como os de educação, 

ensino, treino, entre outros. Além disso, este conceito inclui, inegavelmente, uma dimensão pessoal 

de desenvolvimento humano que é preciso considerar à face de outras concepções eminentemente 

técnicas. Finalmente, o conceito de formação relaciona-se com a capacidade de formação, bem 

como com a vontade de formação, ou seja, a pessoa é a responsável pela activação e 

desenvolvimento de processos formativos, sem que se assuma a formação como um processo 

autónomo. É na interformação que os professores poderão encontrar os contextos de aprendizagem 

que mais favoreçam a procura de metas de desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

 

Sobre o Conceito de Formação de Professores 

 

 Como se disse, a formação é um processo complexo, e abordar a formação de professores é, 

por várias razões, um desafio difícil. Primeiro, porque a formação é uma área de luta ideológica e 

política, uma vez que existem muitos grupos com interesses na educação que defendem 

determinadas posições (Ponte, 1998b). Em segundo lugar, porque a formação de professores é um 

domínio em que muitas pessoas se sentem à vontade para emitir opiniões, presumindo-se, deste 



 

 

modo, que os avanços, nesta área, são muito reduzidos. Finalmente, uma outra razão, com um peso 

relativamente forte, é que, quando se fala de formação, inclui-se a formação inicial, contínua e 

especializada em relação às quais é necessário ter em conta as teorias, os modelos, a investigação 

empírica, a legislação e o estudo das práticas reais dos professores e futuros professores e das 

instituições. 

 Parece consensual que, pelo facto do ensino, da docência, ser considerado uma profissão, é 

necessário, tal como noutras profissões, assegurar que as pessoas que a exercem tenham um 

domínio adequado da ciência, técnica e arte da mesma, ou seja, possuam competência profissional 

(García, 1999). Far-se-á a abordagem de alguns autores no que diz respeito à posição que assumem 

a nível do conceito de formação de professores. Para Ferry (1991), a formação não é mais do que 

um processo de desenvolvimento individual com o objectivo de adquirir ou aperfeiçoar 

determinadas capacidades em determinados contextos. Nesta perspectiva, a formação de professores 

de Matemática diferencia-se de outras actividades de formação em dois vectores. O primeiro é que 

se trata de uma formação em duas áreas, onde se tem de combinar a formação matemática com a 

formação educacional. O segundo é que a formação de professores é uma formação de formadores, 

o que influencia o necessário paralelismo que deve existir entre a formação de professores e a sua 

prática profissional. 

 De facto, a definição assumida por este autor é muito concisa e pouco descritiva dos processos 

implicados na formação. A concepção apresentada, a este respeito, por Medina e Dominguez 

(1989), é um pouco mais exaustiva e específica, pois estes consideram a formação de professores 

como a preparação e a emancipação profissional do docente para realizar crítica, reflexiva e 

eficazmente um estilo de ensino que promova uma aprendizagem significativa nos alunos e consiga 

um pensamento-acção inovador, trabalhando em equipa com os colegas para desenvolver um 

projecto educativo comum (p. 87). Este posicionamento leva a que a formação de professores 

procure desenvolver, nos formandos, um estilo de ensino próprio e reflectido de forma a que 

produza uma aprendizagem significativa nos alunos. De realçar, também, que estes autores 

entendem a formação de professores num contexto de trabalho com outros professores e defendem a 

imagem de professor reflexivo e inovador. Contudo, muitas outras imagens têm sido usadas para 

caracterizar o professor em que este é visto como pessoa, colega, facilitador da aprendizagem, 

investigador, sujeito que desenvolve o currículo ou companheiro. Estas diferentes imagens do 

professor assentam em diferentes modelos e teorias de ensino e exercem influência sobre outros 

tantos modelos ou paradigmas de formação de professores como o tradicional, o centrado nas 

competências, o personalista ou o orientado para a investigação (Zeichner, 1983). 



 

 

 Se se entender a formação de professores como uma disciplina, ela possui uma estrutura 

conceptual que, apesar de interdependente da teoria do ensino e do currículo, como também da 

escola, apresenta características específicas que a distinguem de outras disciplinas do foro didáctico 

(García, 1999). Aliás, os modelos, teorias e quadros conceptuais, que se têm elaborado em relação à 

escola, à inovação, ao ensino ou ao currículo, têm de ser adaptados/ajustados quando são analisados 

sob a perspectiva da formação de professores. Assim, julga-se que a formação de professores 

representa uma dimensão privilegiada da Didáctica, uma vez que exige uma confluência das 

posições teóricas em propostas de intervenção práticas. Não se pode afirmar que teoria alguma 

sobre currículo, ensino, escola, inovação ou desenvolvimento profissional tenha o poder suficiente 

para orientar a prática do ensino (García, 1995). A formação de professores representa um dos 

elementos fundamentais através dos quais a Didáctica intervém e contribui para a melhoria da 

qualidade do ensino, tornando-se, desta forma, uma ponte que permite a elaboração de teorias 

práticas sobre o ensino. 

 Para García (1999), a formação de professores é a área de conhecimentos, investigação e de 

propostas teóricas e práticas que, no âmbito da Didáctica e da Organização Escolar, estuda os 

processos através dos quais os professores, em formação ou em exercício, se implicam 

individualmente ou em equipa, em experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou 

melhoram os seus conhecimentos, competências e disposições, e que lhes permite intervir 

profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da escola, com o objectivo de 

melhorar a qualidade da educação que os alunos recebem (p. 26). 

 Fica patente, nesta definição, que a formação de professores deve ser encarada como uma área 

de conhecimento e investigação, centrada no estudo dos processos através dos quais os professores 

aprendem e se desenvolvem pessoal e profissionalmente. Evidentemente, assumindo que o 

desenvolvimento do professor é um processo que passa pelo crescimento pessoal, pela construção 

de saberes, pela forma como cada um vive e se integra no papel e na cultura da profissão, este 

processo é complexo, percorre toda a carreira do professor, pressupõe a construção de uma 

identidade profissional, concebida numa interacção contínua com os diferentes espaços ecológicos 

(Brown e Borko, 1992; Machado, 1996). Trata-se, portanto, de um processo sistemático e 

organizado. Este conceito deve referir-se tanto aos sujeitos que estão na formação inicial, como aos 

docentes que estão a exercer a profissão, e o que poderá mudar é o conteúdo, foco ou metodologia 

de tal formação. Contudo, de uma maneira geral, à formação inicial associa-se a ideia de finalidade, 

uma vez que está em causa o conhecimento básico para desempenhar uma actividade profissional, 

ao mesmo tempo que é conferido ao sujeito a certificação para esse desempenho. Quanto à 



 

 

formação contínua, não está em causa a certificação para o desempenho, mas a partilha de saberes, 

competências e atitudes para uma melhoria de qualidade. No entanto, em ambos os casos, a 

formação está relacionada com a aprendizagem e com os processos cognitivos de aquisição dos 

saberes (Couto, 1998). 

 Cada vez mais, diferentes autores estão de acordo em que a formação é inerente a quem se 

forma e não pode ser exclusivamente exterior ao indivíduo. Para Dominicé (1990), ninguém forma 

ninguém, e ninguém se forma no vazio. Formar-se supõe troca, experiência, interacções 

socioculturais ou aprendizagens que pressupõem sempre a pesquisa, a reflexão, o confronto de 

ideias. A formação exige, do indivíduo, criatividade e tempo convertido em experiência (Josso, 

1988). Criatividade a nível dos procedimentos, e enriquecimento em experiência à medida que o 

sujeito vai interiorizando as aprendizagens. Além disso, um percurso de vida é um percurso de 

formação, no sentido em que é um processo de formação, considerado como uma dinâmica, na qual 

se vai construindo a identidade de uma pessoal e profissional. É, também, um processo em que cada 

pessoa, permanecendo ela própria e reconhecendo-se a mesma ao longo da sua história, se forma, se 

transforma, em interacção com os outros e com os contextos socioculturais. 

 

 

Contextos de Formação 

 

 Toda a actividade de formação tem, inerente, um determinado dispositivo que indica quem 

estabelece os objectivos e os temas da formação, como serão os temas abordados, em que 

momentos, com que duração e com que recursos e modos de trabalho. Este dispositivo evidencia, 

inevitavelmente, a natureza dessa formação. No entanto, também será de admitir que toda a 

formação se desenvolve em função de uma determinada dinâmica que proporciona a realização de 

diversas transformações no professor em formação. 

 Os contextos de formação serão diferentes consoante os contextos socioculturais e 

institucionais dos quais a pessoa faz parte, com todos os constrangimentos e elementos facilitadores 

relacionados com os diversos sentidos que a formação tem, nomeadamente, político, cultural, 

económico, sociológico e psicológico (Couto, 1998). Uma escola, ou um grupo de professores com 

o apoio da escola, que possua um projecto pedagógico bem definido, e que seja concretizado com 

uma dinâmica escolar envolvente e inovadora, poderá constituir um bom contexto de formação. No 

entanto, de uma maneira geral, apesar das escolas não reunirem as condições a nível de espaços 

físicos e recursos materiais e, até, mesmo em termos da dedicação dos professores não deixam de 



 

 

ser bons contextos de formação. A nível dos estágios pedagógicos, Zeichner (1993) defende que 

estes devem ser desenvolvidos em escolas que retratem a realidade escolar, pois considera as 

escolas com alunos oriundos de meios socioculturais diversos e com problemas de aprendizagem 

lugares estimulantes para aprender a ensinar. Em Portugal, nos grandes centros populacionais, cada 

vez mais se torna evidente a diversidade cultural dos alunos e que as escolas têm manifestado 

dificuldades em promover a sua integração. Julga-se que a questão principal passa por ajudar os 

alunos a perceber outra cultura sem perder os aspectos mais significativos da sua cultura de origem. 

Vários autores defendem a valorização do contexto cultural, muito importante a nível da motivação 

para a escola e para a aprendizagem (Zeichner, 1993; NCTM, 1991). Contudo, abordagens que 

valorizem a componente cultural implicam uma formação que inclua, por exemplo, o 

desenvolvimento de currículos alternativos ou a capacidade de criar ambientes de cooperação na 

sala de aula. A questão que se coloca é se os nossos programas de formação estão vocacionados 

para se entender a escola como um local de constante mudança em que os professores são os 

principais fomentadores. Para Nóvoa (1991a), é no próprio processo de resolução de problemas da 

vida e da escola, na capacidade para os teorizar e para encontrar as respostas mais adequadas que 

a formação adquire todo o seu significado (p. 73). 

 Muitos trabalhos evidenciam a importância dos contextos no processo de formação de 

professores. Estes contextos não dizem apenas respeito ao sentido físico ou à combinação de 

pessoas, são constituídos pelo que as pessoas fazem, quando e como o fazem (Couto, 1998). A 

investigação, realizada à volta da formação de professores de Matemática, pode ser dividida em dois 

grandes grupos: um que se centra na formação organizada segundo o modelo escolar e outro que 

incide sobre a formação orientada para o desenvolvimento profissional (Ponte, 1994a). No primeiro 

caso, incluem-se os programas de formação, que seguem um currículo pré-definido, decorrendo 

num período relativamente curto, em que a figura principal é o formador e o contexto 

essencialmente laboratorial, embora por vezes possa assumir outros formatos. Inserem-se, aqui, os 

programas de formação inicial de professores, embora, neste caso, exista a tendência para que esta 

formação seja orientada para o desenvolvimento profissional, sendo, frequentemente, o seu contexto 

o da sala de aula real, o trabalho cooperativo entre os formandos, a análise de vídeos ou casos 

(Ambrósio, 1997; Borralho, 1997; Lambdin, Duffy e Moore, 1997; Lambdin, Santos e Raymond, 

1997; Leitão e Fernandes, 1997; Nieto, 1991; Raymond e Santos, 1995; Vale, 1997). Para superar 

os aspectos mais negativos do modelo escolar talvez seja necessário repensar o papel da prática na 

formação e os modos de trabalho que possam levar os futuros professores a uma maior consciência 

crítica do significado das suas experiências pessoais (Ponte, 1994a). No segundo caso, que remete 



 

 

para programas normalmente concebidos para a formação contínua, os contextos de formação são 

diferentes. Embora tenham objectivos e áreas de intervenção definidas previamente, deixam uma 

importante margem de concretização para o desenvolvimento da própria formação, na qual o papel 

do formador é menos preponderante, apostando-se claramente nas dinâmicas de grupo. O contexto 

da formação acaba por ter contornos de trabalho de projecto, onde se pretende desenvolver um 

projecto colectivo, e os intervenientes não deixam de ter um projecto pessoal (Canavarro e 

Abrantes, 1995; Correia, 1997; Loureiro, 1991; Rocha, 1995; Silva, 1992; Veloso, 1992). 

 Um aspecto que parece conveniente destacar é o da necessidade de conceber a formação de 

professores como um continuum. Apesar de ser composto por fases claramente diferenciadas do 

ponto de vista curricular e das dinâmicas, a formação de professores é um processo que tem de 

manter alguns princípios éticos, didácticos e pedagógicos comuns (García, 1992, p. 55), 

independentemente do nível de formação em causa. Isto significa que o modelo de ensino e, 

consequentemente, o modelo de professor assumido pelo sistema educativo e pela sociedade devem 

estar presentes, impregnando as actividades de formação de professores, a todos os níveis. Este 

aspecto implica, também, a necessidade de existir uma forte conexão entre o currículo da formação 

inicial e os dispositivos de formação contínua de professores. Nesta perspectiva, não se deve 

pretender que a formação inicial integre no sistema de ensino “produtos acabados”, mas dever-se-á 

encará-la como uma fase de um longo e diferenciado processo de desenvolvimento profissional. 

 Deste modo, convém prestar uma atenção especial ao conceito de desenvolvimento 

profissional do professor, mais do que aos termos aperfeiçoamento, reciclagem, formação contínua, 

formação em serviço, formação inicial, por ser o que melhor se adapta à concepção actual do 

professor como profissional do ensino. É que o conceito de desenvolvimento tem uma conotação de 

evolução e de continuidade que poderá favorecer o desaparecimento da justaposição entre formação 

inicial e formação contínua de professores (García, 1992). Este conceito de desenvolvimento 

profissional dos professores pressupõe uma valorização dos aspectos contextuais e organizativos 

(Rudduck, 1987), daí a importância dos contextos de formação que proporcionem uma 

aprendizagem significativa, ou seja, que vão de encontro às expectativas, necessidades e 

experiências formativas dos sujeitos. 

 

 

Alguns Princípios Orientadores para a Formação de Professores 

 



 

 

 Para que a formação de professores tenha uma sustentação coerente, de acordo com o conceito 

desenvolvido, julga-se necessário que esteja assente em alguns princípios orientadores e interligados 

de capital importância. 

 

Princípio da Individualização 

 O ensino é uma actividade com implicações científicas, tecnológicas e artísticas (García, 

1999). Isto implica que aprender a ensinar não será um processo igual para todos os sujeitos, mas 

que será necessário ter em conta as características pessoais, cognitivas, contextuais e o percurso 

pessoal e profissional de cada professor, ou futuro professor, de modo a desenvolver as suas 

capacidades e potencialidades. Julga-se que a formação de professores tem ignorado, de uma forma 

sistemática, o desenvolvimento pessoal, privilegiando o formar em vez do formar-se, não 

estabelecendo um paralelo entre a lógica da actividade educativa e as dinâmicas inerentes à 

formação. Também não tem valorizado a articulação entre a formação e os projectos das escolas, 

apesar destas serem consideradas como organizações importantes de formação. A formação deve ser 

encarada como um processo permanente, integrada na vida dos professores e das escolas, e não 

como um elemento que intervém à margem dos projectos profissionais e organizacionais (McBride, 

1989). A formação de professores deve responder às necessidades e expectativas dos professores 

como pessoas e como profissionais. 

 

Princípio da Reflexão 

 O triplo movimento sugerido por Schön (1983) – conhecimento na acção, reflexão na acção e 

reflexão sobre a acção – ganha uma pertinência acrescida no quadro do desenvolvimento pessoal 

dos professores e remete para espaços de formação participada. Os momentos de balanço 

retrospectivo sobre os percursos pessoais e profissionais são momentos em que cada um produz a 

sua vida, o que no caso dos professores é, também, produzir a sua profissão – diz-me quem és, dir-

te-ei como ensinas e vice-versa (Nóvoa, 1991b). 

 A formação pode estimular o desenvolvimento profissional dos professores, no quadro de uma 

autonomia contextualizada da profissão docente. Importa valorizar a formação que promova a 

preparação de professores reflexivos, que assumam a responsabilidade do seu próprio 

desenvolvimento profissional e que participem, activamente, na concepção e implementação das 

políticas educativas. Para que os professores possam efectivamente ser reflexivos, é necessário que 

sejam entendidos não como consumidores de conhecimento, mas como pessoas capazes de gerar um 

conhecimento válido e de valorizar o conhecimento desenvolvido por outros. Contudo, também será 



 

 

de destacar que a intensificação do trabalho docente, nos últimos anos, dificulta a partilha de 

experiências e de reflexão sobre a acção pedagógica, contradizendo a ideia dos professores como 

profissionais reflexivos (Nóvoa, 1998, p. 29). 

 Todavia, o conceito de reflexão assume contornos tão diversificados quanto os autores que se 

referem a ele. Calderhead (1989), numa análise que efectua em relação à utilização deste conceito 

por vários autores, conclui que este, quando enquadrado na formação de professores, varia segundo 

quatro dimensões: na forma do processo de reflexão, no conteúdo da reflexão, nos princípios onde 

assenta a reflexão e no produto dessa reflexão. Segundo este autor, em programas que recorrem a 

uma abordagem marcadamente comportamentalista, a reflexão é assumida como uma forma de 

implementação das práticas prescritas, mas se recorrerem a uma perspectiva crítica, a reflexão é 

considerada para se desenvolver a autonomia profissional. Para Zeichner (1993), o conceito de 

reflexão pode significar uma reacção contra as imposições reformistas de um professor que pretende 

participar, de forma crítica, nessas reformas, nos objectivos do seu trabalho e nos meios para os 

alcançar. Pode, igualmente, significar o reconhecimento de que a produção do conhecimento não se 

faz apenas nas universidades e centros de investigação, mas que os professores também produzem 

conhecimento/teorias que poderão ser um contributo significativo para a qualidade do ensino 

(Zeichner, 1992). 

 Este princípio da reflexão surge, do mesmo modo, como uma recomendação para a formação 

inicial de professores do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) (Ponte et al., 

2000). 

 

Princípio da Continuidade 

 Tal como García (1999), considera-se que se deve encarar a formação de professores como 

um processo contínuo, embora constituído por fases claramente definidas pelo seu conteúdo 

curricular. A formação deverá manter algumas orientações éticas, didácticas e pedagógicas comuns 

independentemente do nível de escolaridade a que os professores pertencem. Este princípio implica, 

igualmente, uma forte ligação entre a formação inicial dos professores, o período probatório 

(indução), a formação especializada e a formação contínua, sendo cada uma destas fases um 

contributo para o processo de desenvolvimento profissional. A formação inicial constitui a 

componente base da formação do professor e, como tal, precisa de ser articulada com a formação 

pós-inicial (Ponte et al., 2000, p. 12). 

 

Princípio da Mudança 



 

 

 García (1999) afirma que é necessário integrar a formação de professores em processos de 

mudança, inovação e desenvolvimento curricular. Existe uma grande dissociação entre os processos 

de mudança e a formação de professores. A formação e a mudança devem ser pensadas em 

conjunto. A mudança não se refere apenas a mudanças que acontecem na escola, fruto das 

mudanças sociais (Esteve, 1995), mas também às mudanças que o sistema educativo pretende 

introduzir nas escolas. Segundo Esteve (1995), estas mudanças, cada vez mais aceleradas, tendem a 

provocar um mal-estar na profissão, portanto será necessário apostar na formação de professores 

no sentido de enfrentar este desajustamento (p. 117). Assim, a formação deve ser encarada em dois 

planos diferentes. 

 Em primeiro lugar, é preciso fazer uma planificação preventiva a incorporar na formação 

inicial, minimizando o número de professores desajustados. As mudanças no papel do professor e as 

profundas modificações no contexto social e nas relações interpessoais, ao nível do ensino, exigem 

que se pense o período da formação inicial. 

 Em segundo lugar, será importante montar estruturas de apoio aos professores de modo a 

ajudá-los: (a) a evitar contradições no estilo de ensinar; (b) a encontrar respostas que não passem 

pela rotina, mas pela reflexão; e (c) a reagir às situações de tensão e ansiedade. Os professores em 

exercício devem ter consciência das profundas alterações que se produziram no ensino, na sala de 

aula e no contexto social que os rodeia, adaptando, consequentemente, o seu modo de ensinar e 

papel que irão desempenhar. 

 Desta forma, a formação deve estar eminentemente orientada para a mudança, mudança esta 

sentida como uma necessidade pelos professores, os quais, por sua vez, estarão empenhados em 

levá-la a cabo. 

 

Princípio do Conhecimento Didáctico 

 A formação na área disciplinar na qual o professor vai leccionar é indispensável, mas também 

não se pode deixar de frisar a imperiosa necessidade de trazer para primeiro plano a componente 

pedagógico-didáctica  (Mialaret, 1981). Cabe, aqui, referir o conhecimento didáctico de conteúdo 

(Shulman, 1986), ou simplesmente conhecimento didáctico (Ponte, 1995a), identificado como 

conhecimento base para o ensino e, consequentemente, fundamental. A importância deste 

conhecimento reside na sua função estruturadora do pensamento pedagógico do professor (García, 

1992), que é uma parte importante do conhecimento profissional do mesmo. 

 

Princípio da Relação Teoria-Prática 



 

 

 Os trabalhos de Connelly e Clandinin (1995) apontam para que a construção da teoria dos 

professores seja realizada a partir, essencialmente, de posições centradas na prática. Assim, Schön 

(1983) fala da reflexão na acção, Elbaz (1983) introduz o conceito de conhecimento prático e 

Connelly e Clandinin (1995) alargam o conceito até ao conhecimento prático pessoal. Estes 

trabalhos salientam que os professores desenvolvem um conhecimento próprio, produto das suas 

experiências de ensino e vivências pessoais. Segundo Schön (1983), os professores têm dificuldade 

em descrever este tipo de conhecimento, estando implícito nos modelos de acção e nos sentimentos 

pelas coisas de que se ocupam – é o que muitos autores denominam de teorias implícitas ou teoria 

subjectiva de educação dos professores (Kelchtermans, 1993). A este propósito, O’Hanlon (1993) 

afirma que os formadores devem trabalhar no sentido de tornar estas teorias implícitas cada vez 

mais explícitas, porque sem uma orientação teórica explícita, a acção torna-se vulnerável à 

linearidade e à imitação (p. 244), não contribuindo para o desenvolvimento profissional do 

professor. 

 Apesar da discussão da relação teoria-prática na formação de professores ser bastante antiga, 

ela continua actual (Rodriguez, 1993). Os programas de formação devem ter a preocupação de que 

esta relação seja equilibrada, isto é, os programas de formação devem ajudar os futuros professores 

a ver a sua prática quotidiana como problemática e a raciocinar de diferentes formas acerca do 

ensino da Matemática. Esta ideia pressupõe a necessária e adequada inter-relação teoria-prática 

em todo o processo formativo (Goded, 1999, p. 127).   

 

 

Modelos de Formação de Professores 

 

 Muitos autores, tais como Alarcão (1996), Campos (1995), García (1999), Nóvoa (1995, 

1998), Ribeiro (1989) e Zeichner (1983, 1992) são consensuais em reconhecer a complexidade do 

acto de ensinar e, consequentemente, do acto de formar professores. Perante esta complexidade, 

existe alguma diversidade na forma como vários autores categorizam os modelos de formação. 

 Não sendo possível levar à exaustão a pesquisa, apresentar-se-á a categorização sugerida por 

Zeichner (1983), porque se considera como bastante abrangente, bem como outros modelos de 

formação de professores, analisados a partir de outras perspectivas. 

 Este autor, na sua análise, identifica cinco grandes modelos de formação de professores: 

tradicional ou académico, condutista ou tecnológico, personalista, prático e orientado para a 

investigação ou social-reconstrucionista. 



 

 

 O modelo tradicional ou académico enfatiza o papel do professor como especialista numa ou 

em várias áreas disciplinares, sendo o objectivo principal da formação de professores o domínio do 

conteúdo, e em que toda a problemática de ensino do mesmo não requer qualquer formação 

específica (Ponte, 1997). À luz deste modelo, o professor é visto como um transmissor de 

conhecimentos científicos e culturais. Trata-se de um modelo que, apesar de estar em acentuada 

regressão, ainda encontra simpatizantes em muitos departamentos universitários ligados à formação 

de professores (García, 1999; Nóvoa, 1992; Ponte, 1997). 

 Neste modelo, acredita-se que, para ser um bom professor de Matemática, basta saber muito 

de matemática, e que alguma formação didáctico-pedagógica pode ser adquirida, ao trabalhar numa 

escola ao lado de um professor orientador. No fundo, trata-se de um modelo que dá crédito à ideia 

de que a formação educacional do professor pode ser ganha na relação mestre-aprendiz, como se da 

aprendizagem de um ofício se tratasse (Nóvoa, 1991c). No fundo, concebe-se a formação de 

professores como o somatório da formação académica na(s) disciplina(s) a ensinar mais a 

experiência proveniente do exercício da actividade de ensino (Freitas, 1998, p. 139). 

 O segundo modelo, condutista ou tecnológico, foca a sua atenção no conhecimento e nas 

destrezas da investigação processo-produto. De acordo com este modelo, aprender a ensinar 

implica a aquisição de princípios e práticas decorrentes dos estudos científicos sobre o ensino. A 

competência é definida em termos de acção (Feiman-Nemser, 1990, p. 223). 

 O ensino é visto como uma ciência aplicada e o professor como um técnico que implementa 

leis e princípios de ensino eficaz (Zeichner, 1983). Um dos programas mais representativos deste 

modelo é o programa de formação de professores centrado nas competências (CBTE). Este 

programa de CBTE tenta desenvolver alguns objectivos de treino, definidos em termos de 

comportamentos, que o estudante conhece previamente e que aceita com responsabilidade. Para a 

realização destes objectivos de conduta, competências, o aluno segue um programa individualizado, 

de tal modo que cada aluno realiza o programa ao seu próprio ritmo (Zeichner, 1983). Assim, as 

competências docentes constituem o elemento central dos programas CBTE, que se apoiam num 

quadro conceptual marcadamente behaviorista. Independentemente disso, este modelo deu um 

contributo significativo à formação de professores, apesar de ter sido pensado, inicialmente, para 

formar outros profissionais como médicos, engenheiros, enfermeiras e especialistas em karaté. 

 Em Portugal, permitiu que as Ciências da Educação adquirissem um estatuto epistemológico, 

que até então não tinham, muito próximo de prescrições didácticas, mas que os humanistas, 

dificilmente, aceitaram. No entanto, mesmo as universidades novas, que tinham criado as 



 

 

licenciaturas em ensino, acabaram por se apoiar neste modelo para legitimar a formação de 

professores – foi a era marcada pelo micro-ensino. 

 O modelo personalista tem a sua orientação assente no humanismo e na fenomenologia. A 

questão central é a pessoa, com todos os seus limites e possibilidades. Neste modelo, o 

comportamento de uma pessoa depende do conhecimento que ela tem de si própria, de como 

entende a situação em que está inserida e da relação entre estes dois vectores. 

 O objectivo de um programa de formação de professores, assente neste modelo, consiste em 

proporcionar aos professores em formação a capacidade de serem pessoas com um autoconceito 

positivo e com uma maturidade adequada para desempenhar a profissão, tendo em conta duas 

dimensões: a pessoal e a profissional. De professor eficaz, do modelo tecnológico, passa-se ao 

professor informado e consciente que se entende a si próprio e que percebe o mundo, de um modo 

realista (Zeichner, 1983). Desta forma, a formação de professores adquire determinadas dimensões 

pessoais, relacionais, institucionais que são necessárias ter em consideração para facilitar a cada 

sujeito o seu próprio desenvolvimento pessoal. 

 A tomada de consciência do modo pessoal de ensinar tem um papel muito importante num 

programa assente neste modelo, já que não se trata de ensinar o método mais eficaz a todos os 

professores em formação, mas a apropriação do método mais eficaz pelo próprio formando, tendo 

em conta as suas características pessoais, concepções e experiências vividas (Rodriguez, 1993, p. 

223). 

 O modelo centrado na prática é, à semelhança do modelo académico, uma abordagem muito 

aceite para se aprender a arte, a técnica e o ofício do ensino (García, 1999, p. 39). Nesta 

perspectiva, é dado um grande valor à experiência a nível do conhecimento sobre o ensino e sobre o 

aprender a ensinar. A aprendizagem associada a este modelo de formação de professores é a 

aprendizagem pela experiência e pela observação. No fundo, aprender a ensinar seria um processo 

que se iniciaria com a observação de professores considerados “bons professores”, em que o 

aprendiz adquiriria competências para ensinar e aprenderia a trabalhar em situações reais. 

 Fazer referência ao valor da experiência na formação de professores passa por considerar que 

experiência não é sinónimo de educação (Dewey, 1938). Este autor afirma que não é suficiente 

insistir na necessidade da experiência, nem mesmo da actividade na experiência. Tudo depende da 

qualidade da experiência que se tenha (p. 27). Será importante sublinhar que as experiências devem 

ser agradáveis ao sujeito e não se desenvolvem no vazio. É que as experiências ganham importância 

e significado de acordo com as estruturas conceptuais do indivíduo, através das quais dá sentido a 

tais experiências. De facto, o sujeito traz consigo um conhecimento prévio, concepções e valores, 



 

 

quando se envolve em qualquer actividade de formação. Neste caso a actividade reflexiva sobre a 

prática é um vector fundamental, assente no conceito de reflexão, amplamente divulgado na 

actualidade, e preconizado por Schön (1983), como sendo um conhecimento resultante da reflexão 

na acção e da reflexão sobre a acção. No entanto, este conceito de reflexão remete para processos de 

avaliação das próprias reflexões que são feitas na acção e sobre a acção como, por exemplo, a 

introspecção, a indagação. Esta perspectiva aponta para um professor flexível, aberto à mudança, 

capaz de analisar o seu ensino, autocrítico, com um vasto domínio de competências cognitivas e 

relacionais (García, 1999; p. 42). Contudo, este conceito de competência cognitiva afasta-se, 

significativamente, do conceito de competência condutista. 

 Por último, o modelo orientado para a investigação, ou social-reconstrucionista, tem uma 

estreita relação com o modelo de prática referido anteriormente, nomeadamente, quando a 

abordagem é de reflexão sobre a prática. Assim, do ponto de vista social-reconstrucionista, García 

(1999) defende que a reflexão não pode ser concebida como uma mera actividade de análise 

técnica ou prática, mas incorpora um compromisso ético e social de procura de práticas educativas 

e sociais mais justas e democráticas, sendo os professores concebidos como activistas políticos e 

sujeitos comprometidos com o seu tempo (p. 44). 

 A componente prática do currículo de um programa de formação de professores assume um 

papel crucial, pois, como afirma Gómez (1992), a prática adquire o papel central de todo o 

currículo, assumindo-se como o lugar de aprendizagem e de construção do pensamento prático do 

professor (p. 110). 

 Os programas de formação de professores, enquadrados neste modelo, revelam preocupações 

críticas pelas questões éticas e sociais da escola, tendo como meta a formação de um professor 

inovador, investigador, reflexivo, sensível à mudança, que fomente a investigação e a reflexão dos 

seus alunos. 

 Depois desta apresentação da categorização de Zeichner (1983), que parece enquadrar muitos 

dos programas de formação de professores, será interessante verificar que ao longo da sua história, a 

formação de professores tem oscilado entre modelos académicos, centrados nas instituições e em 

conhecimentos básicos e conotados com rotina, passividade e reprodução, e modelos práticos 

centrados nas escolas e em métodos aplicados, conotados com inovação, actividade e criatividade. 

Para Nóvoa (1995), é preciso ultrapassar esta dicotomia, adoptando modelos profissionais, 

baseados em soluções de parceria entre instituições de ensino superior e as escolas, com um 

reforço dos espaços de tutoria (p. 26). Esta opção passa pela regulação de novos mecanismos 

institucionais a nível da formação de professores, ou seja, pela autonomia das universidades e das 



 

 

escolas e pela celebração de acordos, de modo que seja possível a criação destes modelos 

profissionais. 

 Uma categorização também interessante é aquela apresentada por Ferry (1991), que propõe 

três modelos de formação, os quais não se apoiam nem nos objectivos de formação, nem na 

estrutura ou na natureza dos conteúdos, mas essencialmente na sua dinâmica. Um, centrado sobre as 

aquisições, preconiza que formar não é mais do que a transmissão de saberes e de um saber-fazer. O 

professor é visto como a pessoa que aplica o que aprendeu na formação. Outro, centrado no 

processo onde se privilegia a forma como a aprendizagem se faz, põe a tónica no projecto pessoal. 

O importante são as experiências pelas quais o formando passa, como factores de desenvolvimento 

pessoal. Assume relevo a transferência de conhecimentos teóricos que se faz de uma situação 

prática para outra. A teoria passa a ser o momento que medeia a transferência duma prática para 

uma outra situação prática (Machado, 1996). Finalmente, um outro modelo, mas centrado na 

análise, está, sobretudo, concebido como mudança pessoal e tem em conta a tomada de consciência 

do indivíduo em formação. Trata-se de um modelo que tem por objectivo desenvolver a capacidade 

de reflectir sobre a realidade, ou seja, analisar as situações de interacção das técnicas utilizadas, de 

si mesmo como pessoa e do processo de formação, não só para descobrir os significados, como 

também para fomentar a acção. Aqui, a necessidade de formação parte do formando, porque do 

processo de análise surgem novas necessidades de formação. Assim, a prática só assume um papel 

verdadeiramente formativo, se, sobre ela, se fizer uma reflexão à luz da teoria. Esta só tem sentido 

quando anda juntamente com a prática, proporcionando uma leitura desta 

 Para Ferry (1991), estes modelos teóricos não têm uma implicação directa nas práticas. Se 

algumas práticas surgem como marcas de um determinado modelo de formação, este não explica a 

totalidade da complexidade das mesmas práticas remetendo para outros modelos. Contudo, hoje, é 

defendido por diversos autores (Shön 1988; Zeichner, 1992, 1993) que uma verdadeira formação 

tem de passar por um modelo que assuma, inequivocamente, o constante questionamento das 

práticas, numa situação permanente de investigação/reflexão, que é o que preconizam os modelos 

centrados no processo e na capacidade de análise, mas que perspectivam o indivíduo como sujeito 

participante activo na formação e não como mero objecto da acção de formação. A esta perspectiva, 

Ferry (1991) dá o nome de abordagem situacional. 

 Para Zeichner (1992), não basta acreditar que através da reflexão o professor, pode ir 

construindo os seus modelos e aperfeiçoando as suas práticas. Não se trata de uma questão de fé. É 

que a referida reflexão tem de ser orientada, pois se considerada como um fim em si mesma, 

independentemente da sua qualidade, as suas consequências poderão ser mais nefastas do que 



 

 

benéficas. Este autor não partilha do princípio de que a prática é equivalente à experiência 

educativa e de que quanto mais experiência houver melhor (p. 119), uma vez que a qualidade da 

experiência necessita de uma rigorosa planificação e de uma supervisão atenta. 

 

 

Aprender a Ensinar Matemática 

 

 O processo de aprender a ensinar é um processo longo. Considerado a partir da perspectiva do 

professor reflexivo, este processo dura, provavelmente, toda a sua vida profissional e, desta forma, 

poder-se-á utilizar o termo “desenvolvimento profissional” em determinado momento do referido 

processo (Brown e Borko, 1992). No entanto, dever-se-ão considerar as variáveis que, de alguma 

forma, intervêm no processo de aprender a ensinar: (a) ao nível pessoal, que são variáveis que 

condicionam o desenvolvimento profissional; (b) ao nível institucional, que estão relacionadas com 

as condições estruturais do programa de formação, incluindo aqui as características que os 

programas de formação dão à componente prática. 

 Perante este cenário, os programas de formação, para se perspectivarem neste enquadramento 

do aprender a ensinar, deverão dar resposta a determinadas questões: (a) como superar, na 

formação, as possíveis incoerências epistemológicas sobre a natureza do conhecimento matemático 

e sobre a forma como se constrói, incoerências estas que se podem gerar entre a concepção de 

matemática dos professores de Matemática e a mensagem proporcionada no programa de formação; 

(b) como integrar os diferentes domínios do conhecimento entre si, tendo em conta as concepções 

dos professores (Llinares, 1993a, 1993b). 

 Neste sentido, Lampert (1988) indica que é necessário especificar os conhecimentos, 

concepções e destrezas e, depois, analisar como se podem formar professores para que promovam 

situações de ensino coerentes com o ensino e a aprendizagem pretendidos. A ideia é procurar 

evidência na relação entre a melhoria da formação de professores e a melhoria da aprendizagem do 

conhecimento matemático pelos alunos. Para além desta relação ser complexa, não tem uma 

natureza linear e, consequentemente, torna-se difícil fazer a análise dos programas de formação por 

esta via. Para esta autora, o que se pode fazer, neste sentido, é tentar encontrar aspectos nas duas 

áreas que permitam aumentar a compreensão sobre esta relação. No entanto, através do seu longo 

trabalho, pode concluir-se que a formação de professores não consegue por si só melhorar a 

qualidade do ensino da Matemática, uma vez que esta, ao ser uma actividade contextualizada, 

depende das condições contextuais reais em que se realiza (Llinares, 1993b). 



 

 

 Em Portugal, existem investigações que visam a análise dos efeitos produzidos pelos 

programas de formação de professores. Pensa-se que determinar os efeitos de um programa de 

formação de professores de Matemática implicaria, necessariamente, explicitar previamente o que 

se pretendia conseguir com o dito programa, mas não apenas a nível de princípios gerais. Todavia, 

esta questão do efeito dos programas de formação está, também, relacionada com a aprendizagem 

dos alunos e, de alguma forma, é legítimo questionar o que é que os alunos devem aprender na 

escola em relação à Matemática. Assim, entra-se na área da epistemologia do conhecimento 

matemático. Os programas de Matemática do terceiro ciclo do ensino básico e do ensino secundário 

apontam, explicitamente, para um conhecimento matemático distinto daquele que era preconizado 

pela escola na década de oitenta. 

 Esta situação, quando colocada à formação de professores, aponta para que os professores de 

Matemática ensinem e os alunos aprendam um conhecimento matemático que, presumivelmente, 

esses professores raramente experimentaram. No entanto, existem diferentes iniciativas para abordar 

esta questão. Simon (1994), a partir de uma perspectiva social-reconstrucionista, defende a ideia de 

que o conhecimento necessário para ensinar se gera a partir da actividade dos professores em 

diferentes tipos de tarefas, colocando uma ênfase importante na prática reflexiva. Também Conney 

(1994) afirma a necessidade de se aumentar a compreensão dos processos pelos quais os professores 

aprendem a ensinar para se ter uma melhor base de desenvolvimento dos programas de formação de 

professores, destacando o papel determinante desempenhado pelas concepções dos professores 

sobre a Matemática, o seu ensino e a sua aprendizagem. 

 

 

Didáctica da Matemática e Formação de Professores 

 

 É inquestionável que a formação de professores de Matemática não pode reduzir-se a uma 

mera prescrição de um conjunto de saberes, mais ou menos académicos. Desde que se percebeu que 

a formação de professores é um processo complexo e que o sujeito da formação tem um papel de 

extrema relevância nesse processo, seria errado pensar-se que formar professores é uma acção em 

que fundamentalmente se "dizem" ou se "enunciam" princípios geralmente aceites que dificilmente 

se podem rejeitar (Fernandes, 1997, p. xv). Seria errado pensar-se que formar professores é apenas 

um processo desenvolvido pela transmissão de matérias, sem qualquer consideração acerca das 

questões relacionadas com a prática lectiva e ainda com aquelas de natureza social e cultural 

inerentes ao processo de ensino-aprendizagem. 



 

 

 Uma das principais funções da formação é a de ajudar os professores a identificarem e 

analisarem as suas concepções sobre a Matemática, sobre o ensino e a aprendizagem da Matemática 

e sobre a Educação. Uma outra será a de os ajudar a desenvolver os seus conhecimentos de 

matemática, de pedagogia e de educação em geral. Outra ainda é a de os acompanhar nas suas 

experiências práticas e nas suas experiências formativas de forma a que, a partir delas e de uma 

forma reflexiva, possam aplicar, integrar, relacionar ou questionar os conhecimentos teóricos que 

adquirem na sua formação inicial e contínua, atribuindo-lhes, assim, real significado. 

 Por vezes, ao enfatizar-se demasiadamente a formação de professores, poder-se-á ficar com a 

ideia de que esta é a chave do sistema educativo. Para Ferry (1991), a formação de professores é, de 

facto, a peça fundamental da educação, uma vez que ela influencia a orientação da escola quer a 

nível de transmissão dos conhecimentos, quer a nível das normas e valores, constituindo um lugar 

de forte concentração ideológica (Ponte, 1998a, p. 2). Contudo, pensa-se que a formação de 

professores só pode influenciar as suas práticas em determinadas condições e dentro de 

determinados limites (Perrenoud, 1993, p.93), alertando-se para as suas limitações e possibilidades, 

o que não quer dizer que não se preste especial atenção, como aliás tem merecido, nomeadamente a 

nível da investigação à volta da figura do professor. 

 Um dos aspectos mais debatidos nos últimos anos a nível da formação, ao qual já se fez 

referência, é o do professor reflexivo. A sua origem deve-se sobretudo a Donald Schön (1983) que 

destaca a importância da reflexão na acção e da reflexão sobre a acção, como dois dos aspectos mais 

importantes dos profissionais competentes. A reflexão diz respeito sobretudo aos processos e 

capacidades de pensamento do professor (Ponte, 1998a, p. 3). 

 Contudo, para se ensinar, não basta saber pensar bem, não basta ter uma grande capacidade de 

reflexão, é preciso um vasto conjunto de saberes e competências, que se pode designar de 

conhecimento profissional. Numa reacção às tendências que reclamavam o primado da vertente 

pedagógica na formação de professores, Shulman (1986) alerta para a necessidade que o professor 

tem de conhecer bem os conteúdos que ensina. Para ele, o professor não tem de conhecer estes 

conteúdos do mesmo modo que um matemático, mas tem de conhecer as maneiras mais eficientes 

de os tornar compreensíveis e significativos para os seus alunos. Desta forma, o conhecimento dos 

alunos é de extrema importância, uma vez que esse é o caminho para formular o conteúdo de modo 

a torná-lo acessível a estes. Trata-se da articulação de duas áreas, a pedagogia e os conteúdos, a que 

se chama conhecimento didáctico, sendo considerado como eixo fundamental do conhecimento 

profissional do professor (Ponte, 1994b). É um conhecimento construído a partir da experiência 

pessoal (importância das concepções/pensamentos) e informado pela teoria (importância do 



 

 

conhecimento de natureza proposicional), tendo dimensões pessoais, contextuais e sociais, mas 

orientado para as situações de prática (Elbaz, 1983). A área da Didáctica da Matemática tenta 

desenvolver nos professores o conhecimento didáctico para a actividade profissional. O facto de o 

conhecimento didáctico estar profundamente ligado a um domínio de prática não significa que ele 

não possa começar a ser construído, de forma necessariamente incompleta e rudimentar, num 

tempo anterior a essa prática (Ponte, 1997, p. 12). 

 A articulação entre conteúdo e pedagogia, expressa através da noção de conhecimento 

didáctico, traz para primeiro plano conceitos como objectivos de aprendizagem, tarefas, papéis e 

discurso. Nesta perspectiva, a didáctica deixa de ser um conhecimento sobretudo normativo para 

passar a ser um quadro teórico de análise dos fenómenos educativos importante tanto para os 

investigadores que querem levar a cabo estudos empíricos, como para os professores que querem 

reflectir sobre a sua prática. Deverá, mesmo, ser a Didáctica da Matemática uma área responsável 

pela organização do ensino e da aprendizagem da Matemática, atendendo a toda a complexidade 

cultural, social, económica e política em que a acção educativa se desenvolve 

 Embora com uma história relativamente recente, a Didáctica da Matemática é, cada vez mais, 

reconhecida como uma área científica, autónoma e independente. Apesar da sua juventude, com um 

estatuto científico bastante questionado a nível universitário, a Didáctica da Matemática representa 

uma realidade incontornável. Basta atender à produção científica que muitos investigadores e 

professores desenvolvem um pouco por todo o mundo nesta área e que é apresentada e discutida em 

conferências internacionais (International Congress on Mathematics Education – ICME; 

International Congress on Mathematics Aplication – ICMA; International Conference for the 

Psychology of Mathematics Education – PME) (Fernandes, 1997). 

 A didáctica é uma área de teorização, investigação empírica e reflexão que se dedica ao estudo 

sobre a natureza da Matemática, sobre os seus objectivos, métodos e conteúdos enquanto saber 

escolar, bem como sobre toda a dinâmica que se gera no processo de ensino-aprendizagem e a sua 

avaliação. Todas estas questões são centrais para a prática pedagógica e, consequentemente, de 

extrema importância para os professores (Ponte, 1995b). Contudo, o papel da didáctica não é o de 

prescrever técnicas detalhadas, mas o de fornecer elementos para desenvolver a construção e 

condução de situações de aprendizagem em contexto e para fomentar a respectiva reflexão. Como 

afirma Fernandes (1997), é fundamentalmente na área científica da Didáctica da Matemática que 

se devem contextualizar e fundamentar as problemáticas relacionadas com a formação de 

professores, com o desenvolvimento de programas e de materiais ou com o estudo de formas de 

aprender e de ensinar (p. xv). 



 

 

 A Didáctica da Matemática, tal como a Engenharia, a Psicologia Aplicada ou a Medicina, é 

uma ciência aplicada em que os limites entre o trabalho científico propriamente dito e a prática 

construtiva nem sempre são claros (Biehler, Scholz, Sträßer e Winkelmann, 1994). Por exemplo, a 

concepção e o desenvolvimento de programas de formação de professores ou a de materiais para 

os alunos, são actividades de índole marcadamente prática que, no entanto, suscitam a necessidade 

da reflexão e aprofundamento teóricos para compreender e melhorar a respectiva prática 

(Fernandes, 1997, p. xvi). Assim, há sempre uma interacção entre a construção do conhecimento 

através das experiências práticas e a racionalização, organização e reconstrução teórica desse 

mesmo conhecimento. 

 Para este saber didáctico, podemos constatar que concorrem muitas disciplinas, como por 

exemplo, a Pedagogia, a Psicologia da Educação, a Matemática, a Psicologia Cognitiva, a 

Sociologia, a Antropologia, a História e a Filosofia, e outros tantos domínios como a formação de 

professores de Matemática, a investigação em ensino da Matemática, a Psicologia do Pensamento 

Matemático, a História e Epistemologia da Matemática e da Educação Matemática e a tecnologia no 

ensino e na aprendizagem da Matemática. Trata-se, de facto, de um saber com um carácter 

essencialmente interdisciplinar, que instaura uma relação não hierarquizada com outras disciplinas, 

afirmando-se na sua transversalidade relativamente a elas mas também na responsabilização plena 

das suas teorias, na especificidade das suas interrogações e respostas (Andrade e Sá, 1989). 

 Em Portugal, em busca da sua identidade, a Didáctica da Matemática viu-se e ainda está 

envolvida na definição do seu estatuto epistemológico e da sua especificidade em relação a outras 

áreas científicas. Na verdade, muitos sectores da sociedade, inclusive a universidade, ainda têm a 

ideia de que a Didáctica da Matemática não passa de um receituário de modos e técnicas de 

transmitir o conhecimento matemático. 

 Este posicionamento tem a sua razão de ser, pois com a criação dos cursos de formação de 

professores de Matemática, foi introduzida a disciplina de Didáctica da Matemática que, em muitos 

casos com a designação de Metodologia, era leccionada por docentes com falta de formação 

específica, normalmente provenientes dos ensinos básico e secundário, cujo conhecimento sobre 

esta área baseava-se, quase exclusivamente, na sua experiência de ensino (Alarcão, 1997), 

provocando uma diversidade de concepções sobre o papel e o conteúdo da Didáctica na formação de 

professores. 

 Hoje, e como já se fez referência, a Didáctica é um campo científico que envolve trabalho 

empírico (uma perspectiva experimental e uma íntima ligação com a prática) e teórico (os estudos 

sobre a natureza do conhecimento e a aprendizagem, as interacções e grupos humanos), ao mesmo 



 

 

tempo que assume como referência permanente os grandes valores e objectivos da educação e uma 

forte preocupação de auto-análise (Ponte, 1998a, p. 6). É um campo científico, onde se realiza um 

trabalho de investigação e de produção de um novo conhecimento. Como em todo o campo 

científico, a didáctica possui um objecto bem definido e uma metodologia de trabalho própria 

(Ponte, 1998a). Alarcão (1989) refere que o objecto da Didáctica (da Matemática) é a compreensão 

de fenómenos de ensino-aprendizagem (da Matemática) a nível da sala de aula e dos vários níveis 

de ensino, com a finalidade de promover a melhoria do processo educativo. Por outro lado, o seu 

método de investigação assenta num tipo de trabalho sistemático com muitas variantes, desde a 

investigação de cariz quantitativo até à investigação de cunho qualitativo, passando por estudos de 

investigação-acção onde se nota uma colaboração muito significativa entre docentes de diferentes 

instituições e de diferentes níveis de ensino. A este propósito, Cachapuz (1997) problematiza a 

actividade investigativa em didáctica, em Portugal, apresentando alguns modelos de investigação 

cujos resultados facilitam que professores e formadores de professores tomem decisões mais 

informadas, respectivamente, sobre o seu ensino e sobre os processos de formação, de modo a 

melhorá-los. Refere também a importância que tem tido a colaboração entre investigadores e 

professores, envolvendo estes últimos no processo de investigação o que promove a exploração e a 

aproximação entre investigação e acção/ensino (investigadores e professores). 

 A delimitação do campo da didáctica à sala de aula (onde não se pode ignorar o contexto e as 

interacções sociais) leva a afirmar que só a partir desta o investigador em didáctica pode construir e 

clarificar a problemática que o preocupa, já que só a partir do que se passa no terreno se colocam os 

verdadeiros problemas didácticos. Por outro lado, e reciprocamente, também a investigação em 

didáctica pretende ter reflexos e desempenhar determinadas funções a nível da prática (Ponte, 1997, 

1998a). 

 

 

A Formação Contínua de Professores em Portugal 

 

 A formação contínua em Portugal assenta no Regime Jurídico da Formação Contínua através 

do D. L. nº 207/96. Tem como objectivos fundamentais: a) a melhoria da qualidade do ensino e das 

aprendizagens, através da permanente actualização e aprofundamento de conhecimentos, nas 

vertentes teórica e prática; b) o aperfeiçoamento das competências profissionais dos docentes nos 

vários domínios da actividade educativa, quer a nível do estabelecimento de educação ou de ensino, 

quer a nível da sala de aula; c) o incentivo à autoformação, à prática da investigação e à inovação 



 

 

educacional; d) a aquisição de capacidades, competências e saberes que favoreçam a construção da 

autonomia das escolas e dos respectivos projectos educativos; e) o estímulo aos processos de 

mudança ao nível das escolas e dos territórios educativos em que estas se integrem susceptíveis de 

gerar dinâmicas formativas. 

 Estes objectivos estão relacionados com os princípios orientadores referidos anteriormente e 

que foram apontados como os vectores cruciais da formação de professores. Desta forma, deveria 

apoiar uma aprendizagem que conduzisse a uma mudança de prática de ensino pela reflexão na 

acção e depois da acção. Entretanto, estas propostas partem frequentemente do desejo dos 

investigadores e dos formadores. Os professores, pelo menos a maioria, experimentam dificuldades 

em perceber, por um lado, uma ligação entre as formações nas quais participam e as suas práticas de 

ensino e, por outro, o papel da formação pela aprendizagem da sua prática. Esta ineficácia da 

formação contínua tem uma grande relação com a progressão na carreira docente. Assim, a 

participação dos professores em acções de formação contínua é, muitas das vezes, por outras razões: 

adquirir créditos, reencontrar colegas ou actualizar-se num determinado domínio de conhecimento. 

Paralelamente, este investigador mostra que os professores em exercício vêem a mudança da sua 

prática de ensino como experimentação de novas condutas no quotidiano. É por este meio que 

desenvolvem a capacidade de ensinar e, desta forma, aprenderiam pela prática. Esta aprendizagem 

não teria muito a ver com a aprendizagem vivida na formação. 

 Poder-se-á assumir a existência de um fosso entre a formação contínua e a prática de ensino 

embora os objectivos (teóricos) da formação seja a criação de condições, aos professores em 

formação, para integrarem as suas visões de mudança de prática de ensino nas suas concepções de 

aprendizagem e fornecer instrumentos aos actos de formação para melhorar a ligação entre a 

formação e as suas práticas de ensino. As diferentes modalidades de acções de formação 

proporcionadas tentam minimizar este fosso, nomeadamente, através de oficinas de formação, 

projectos e círculos de estudos. Estas modalidades de formação poderão ser enquadrados num 

contexto de formação orientado para o desenvolvimento profissional e que, de alguma forma, têm 

uma certa procura a nível dos professores. Contudo, os professores, em particular de Matemática, 

também frequentam outras modalidades de formação que não se enquadram no regime jurídico a 

que se faz referência como, por exemplo, encontros nacionais e regionais de professores, 

seminários, conferências e mestrados. 

 O regime jurídico da formação contínua também prevê determinadas áreas de intervenção 

que são: (a) ciências de especialidade que constituam matéria curricular nos vários níveis de ensino; 



 

 

(b) ciências da educação; (c) prática e investigação pedagógica e didáctica nos diferentes domínios 

da docência; (d) formação pessoal, deontológica e sócio-cultural. 

 Do que é dado a observar, em particular nos planos de formação dos Centros de Formação 

de Associação de Escolas, a Matemática como matéria curricular não surge, frequentemente, como 

oferta de formação contínua em qualquer das modalidades previstas – talvez seja conveniente 

questionar a razão desta ausência: será pelo conteúdo em si, pelas modalidades de formação 

propostas ou por falta de procura por parte dos professores? 

 De facto, as instituições que oferecem formação contínua aos professores em exercício 

procuram proporcionar oficinas de formação uma vez que estas proporcionam um maior empenho e 

impacto nos professores e consequentemente nas suas práticas – esta modalidade de formação 

implica a construção de materiais pedagógicos, a sua implementação em sala de aula e respectiva 

reflexão e avaliação. Além disso, as referidas instituições proporcionam formação em matemática 

mas, sempre, numa perspectiva didáctico-pedagógica uma vez que existe a preocupação e o 

interesse pelo desenvolvimento do conhecimento didáctico do professor, questão fundamental na 

evolução do seu conhecimento profissional. 

 

 

Algumas Questões de Reflexão 

 

! De que maneira as concepções dos professores sobre a Matemática, o seu ensino e aprendizagem 

integram a ideia de mudança de prática de ensino? 

! De que forma a relação com a Matemática condiciona a procura de formação nesta área? 

! Que entendimento têm os educadores matemáticos e os matemáticos sobre a formação de 

professores? Haverá pontos de contacto? 

! Que entendimento têm educadores matemáticos e matemáticos sobre o papel do formando na sua 

própria formação? 
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O autor da comunicação acompanhou, ao longo de vários anos, o processo de 

ajustamento dos programas e da formação de professores do ensino secundário de 

Matemática (como formador e como formando) necessária (e possível) para as mudanças 

das práticas lectivas e o planeamento da actividade educativa. 

A comunicação trata, em traços gerais, do desenvolvimento desse processo. 

Procura iluminar algumas (convicções e) concepções genéricas mais persistentes, ao 

mesmo tempo que aponta limitações do processo e as mudanças induzidas pela 

experiência do trabalho lectivo e do acompanhamento dos professores em acção. 

Em rigor e em detalhe, nesta comunicação, o autor apresenta um estudo de 

produtos de formação incidindo sobre "método de projectos". Os formandos, professores 

de Matemática, estão deslocados das suas comunidades e são postos perante assuntos e 

situações de uma comunidade que não conhecem. Em três dias, os formandos 

(organizados em pequenos grupos) estudam e procuram nas fontes locais (com recurso a 

pessoas ligadas aos assuntos, a materiais disponibilizados pelas instituições, a visitas 

guiadas ou não) compreensão para a situação abordada e resposta para um dos problemas 

que a situação contemple e revele. Sempre que possível, para além da descrição da 

situação em estudo, os formandos procuram utilizações óbvias de conceitos e técnicas 

matemáticas. No final da acção, os grupos de trabalho apresentaram os seus produtos em 

plenário, seguindo regras previamente acordadas. 

Os produtos da formação são muito diversos. A diversidade dos produtos tem 

valor em si mesma e é esclarecida. 



Detalha-se um projecto construtivo em que os formandos se envolveram com uma 

instituição da comunidade e atenderam a necessidades, demonstrando a viabilidade de 

execução da solução apresentada. 

Conclui-se positivamente sobre a importância da formação de professores de 

Matemática com intervenção sobre a realidade e recurso à metodologia de projecto. 

 

 

Antes de Tudo 

 

Em 1987, foi publicada a proposta de Reorganização dos planos curriculares dos 

ensinos básico e secundário1, elaborada por um grupo de trabalho, coordenado por 

Fraústo da Silva e que incluía Roberto Carneiro, Marçal Grilo e Tavares Emídio, criado 

no âmbito da Comissão de Reforma do Sistema Educativo. Nesse documento, fica 

estabelecida a configuração da educação secundária e os diversos planos de estudos, 

como base do trabalho subsequente — definição dos conteúdos das respectivas 

disciplinas e da sua articulação horizontal e vertical, definição das metodologias de 

ensino e dos meios a utilizar, tradução nos programas dos princípios defendidos e forma 

de conseguir que através deles se transmitam conhecimentos, se inculquem ou reforcem 

valores, se formem personalidades, se preparem cidadãos, …2\  

E, criadas as equipas de programas na então DGEBS, os programas foram 

concebidos com a promoção de alguma discussão e foi realizada uma experimentação dos 

programas em escolas espalhadas pelo território. Criou-se a figura de professor 

experimentador e realizaram-se várias sessões informativas para esses professores que 

eram acompanhados pelos autores dos programas. A experimentação permitiu detectar 

muitos problemas à execução dos programas. De certo modo, podemos dizer que os 

experimentadores (professores escolhidos que viriam a revelar-se, na prática, animadores 

empenhados da renovação do ensino da matemática) perceberam as dificuldades de 

execução do programa no tempo disponível, bem como as dificuldades de execução sem 

acompanhamento e formação sistemática (sistematicamente acrescida) dos professores 

                                            
1 CRSE, Documentos Preparatórios I, ME. Lisboa: 1987 
2 ibidem; p 252 



que pretendessem leccionar. Não deixaram de alertar para os perigos da generalização 

sem que se realizassem profundas correcções nos próprios programas e não se tomassem 

medidas para o apetrechamento dos professores e das escolas. Tanto mais evidente isso 

aparecia quanto é certo que, à semelhança de anteriores projectos de reforma, os 

professores mais animosos e preparados contavam com um número de horas de 

leccionação na experimentação superior ao que era previsto para a acção dos professores 

quando o programa passasse a ser aplicado à generalidade da população escolar. 

Realizaram-se vários encontros sobre a elaboração dos programas. Lembramos o 

ProfMat de Viana do Castelo da APM, para os programas do ensino básico, e lembram-se 

os diversos encontros da SPM para o ensino secundário. A actividade crítica e, 

especialmente reflexiva, sobre os programas de então foi sistemática. O boletim da SPM 

incluiu, como secção, um Forum permanente sobre o ensino da Matemática em Portugal 

em que se manteve um debate vivo ao longo de vários anos e em que eram suscitados os 

desajustamentos gerais, também os que se referiam à formação de professores. 

Em 1992, já entre a elaboração com experimentação dos programas saídos da 

Reforma e a sua generalização, Jaime Carvalho e Silva escrevia: 

 

"A formação contínua com vista à implementação de novos programas 
não se reduz à tarefas de acompanhamento pedagógico dos professores. 
Pressupõe um repensar de papéis, objectivos e práticas. Pressupõe o 
desenvolvimento de uma nova atitude profissional e uma mudança de 
concepções. No entanto, como apontámos, ao reduzir as acções de 
formação a momentos de divulgação e transmissão de informação, está-se 
a pressupor uma concepção de formação profundamente limitativa. 
Os professores de Matemática valorizam fundamentalmente uma 
formação articulada com os programas e conteúdos que têm de ensinar. 
Tal formação precisa de ter presente as questões de natureza fundamental 
e não pode reduzir-se a um mero receituário de formas de acção de 
aplicação imediata. Assinalámos, por exemplo, as dificuldades de vários 
professores em conduzir de forma efectiva o trabalho de grupo e a 
discussão dentro da sala. Trata-se de uma questão que está a merecer 
crescente atenção em termos de orientações curriculares no plano 
internacional, que é reconhecida como difícil e importante. A didáctica 
específica, em articulação com as ciências de educação, constitui a base 
teórica indispensável para organizar uma formação para tratar este tipo 
de problemas. 
A formação contínua de professores ainda não tem uma tradição e uma 
prática bem estabelecidas em Portugal. Ela constitui, no entanto, um 



vector fundamental para a concretização de efectivas melhorias no 
funcionamento do sistema educativo. Repensar a formação implica 
considerar questões relativas aos seus objectivos, natureza, metodologias 
e avaliação. Trata-se de uma tarefa complexa, de que os professores não 
devem ser excluídos como se fossem simples consumidores." 3 

 

E, numa intervenção feita no 5º Encontro Nacional da SPM de Aveiro, realizado em Abril 

de 92, propunha: 

 

"Não custaria nada fazer sessões de formação distritais que abrangessem, 
numa primeira vaga apenas os professores das sedes de distrito 
(reduzindo custos), eventualmente realizadas em datas diversificadas e 
divididas por vários períodos (o que seria aconselhável pois as sessões 
intensivas podem tornar-se indigestas). Alguns dos professores que 
estivessem nessas reuniões distritais, receberiam alguma formação 
suplementar de modo a que pudessem por sua vez realizar sessões de 
formação para os restantes professores do seu distrito. Assim se iriam 
progressivamente abrangendo todos os professores, com custos reduzidos. 
Por outro lado, seria necessário desenvolver materiais, actividades 
didácticas e propostas de realização prática de unidades didácticas 
particulares. Para isso, seriam contratadas equipas em todo o país 
encarregadas de, cada uma, elaborar propostas; estas propostas deveriam 
incidir sobre os temas mais candentes e relativamente aos quais existisse 
menos bibliografia…4 

 

Na mesma intervenção, Jaime C. Silva concluía, lembrando uma moção aprovada em 

anterior encontro, realizado em Torres Novas: 

 

Ou existe uma formação de professores séria para os novos programas, 
ou o Ministério da Educação deve assumir a responsabilidade pela 
catástrofe inevitável de uma generalização mal preparada. 

 

A proposta de resolução sobre os novos programas, aprovada no 5º Encontro 

Nacional da SPM já referido, volta a referir-se à possibilidade de catástrofe iminente, 

caso não se tomem medidas: 

                                            
3 Silva, Jaime C.   Reforma educativa: ainda mais dados para reflexão; Boletim da Sociedade Portuguesa de 
Matemática, nº 23, Junho 92, pp 39-44 
4 Silva, Jaime C. Reforma educativa: uma proposta construtiva para discussão; Boletim da Sociedade 
Portuguesa de Matemática, nº 23, Junho 92, pp 73-75 
 



 

A actividade dos professores experimentadores e a reflexão que têm 
produzido constituem provas da capacidade dos professores e denuncia 
sistemática dos erros e limitações, que, não sendo corrigidos e superados, 
se reproduzirão e farão da reforma generalizada uma caricatura das 
intenções proclamadas. Várias vezes tem sido anunciada a catástrofe que 
isso representará para o ensino da Matemática e para a Matemática. 5 

 

Os avisos não foram ouvidos e a generalização da aplicação dos programas acabou 

de acordo com as previsões. 

Para resolver problemas graves do sistema de ensino da matemática, 

particularmente a nível da execução dos programas concebidos e postos em vigor no fim 

da década de 80 e generalizados nos primeiros anos da década de 90, a meados da década 

de 90, o Departamento do Ensino Secundário (agora extinto) teve necessidade de realizar 

grandes ajustamentos aos programas do ensino secundário de Matemática. Para isso, 

criou uma equipa técnica com vista a olhar para o programa e para a sua execução e 

propor medidas que permitissem ao sistema realizar exames nacionais já que se sabia que 

havia grandes diferenças de execução entre as diferentes regiões e escolas. Garantido era 

que o programa não estava a ser cumprido. Mais: não era garantido que o não 

cumprimento tivesse redundado na não leccionação deste ou daquele tema em todo o 

território.  

Por razões que não interessam a esta comunicação, a equipa técnica que é criada 

para realizar o ajustamento é composta por uma experimentadora e dois ex-dirigentes da 

SPM, editores do forum sobre o ensino da matemática do seu boletim, participantes, 

organizadores e relatores dos seus encontros regionais e nacionais sobre os programas. 

De forma natural, aparecem as primeiras orientações do programa faseadas para 

aplicações aos estudantes que iriam realizar provas nacionais 1998/99. Já menos natural, 

embora coerente, é o trabalho de ajustamento do programa que acaba por aparecer sob a 

forma de publicação do DES e em que se retomam todas as preocupações que tinham 

sido expressas antes. Há uma selecção de temas e uma arrumação com indicações 

metodológicas para permitir que a sua abordagem fosse realizada nos tempos previstos. 

                                            
5 SPM. Proposta de Resolução sobre os novos programas. Boletim da Sociedade Portuguesa de 
Matemática, nº 23, Junho 92, pp 76-77 
 



Mas há também anexos que incluem calendarizações com propostas para a gestão do 

programa, textos de referência e referências bibliográficas, actividades exemplares e o 

historial e clarificações (onde são referenciados artigos e estudos sobre a experimentação 

e aplicação do programa então em vigor).  

Há um anexo que aparece em todas as versões de discussão do ajustamento, mas 

que não aparece integrado no Programa, quando este foi publicado. Trata-se do Anexo V 

- Necessidade de medidas complementares. Nesse documento, a equipa técnica 

responsável pelo ajustamento entendia essas medidas complementares como tão 

importantes que, “se não forem levadas à prática, o sucesso da disciplina de Matemática 

(sucesso estatístico e sucesso real) ficará seriamente comprometido". A primeira 

recomendação desse Anexo refere-se à formação de professores, nos seguintes termos: 

 

A formação de professores é uma área extremamente relevante para o 
sucesso de qualquer disciplina, mas em particular da Matemática. A 
Matemática tem sido um disciplina com evolução cada vez mais rápida ao 
longo dos séculos, anunciando-se grandes transformações com o aumento 
da área da matemática discreta e com a cada vez maior utilização de 
computadores na matemática, revolucionando os aspectos numéricos e 
gráficos da matemática e havendo já quem fale do nascimento da 
"matemática experimental". 
Temas como Probabilidades, Estatística, Geometria Sintética e Analítica, 
Resolução de Problemas, uso de Calculadoras Gráficas e Computadores, 
História da Matemática, Aplicações da Matemática, entre outros, não 
fizeram parte da formação inicial de muitos professores nas suas 
componentes científica ou didáctica. 
Assim propõe-se: 
a) Realização de cursos de formação contínua no âmbito do programa 
FOCO especificamente virados para as necessidades dos professores de 
Matemática e de acordo com o esquema nacional proposto no Encontro 
Nacional da SPM de Aveiro (1992); 
b) Criação de condições nas escolas (ou em grupos de escolas, ou em 
centros de formação de associações de escolas) para iniciativas 
consistentes de auto-formação, formação mútua e formação participada, 
incluindo desenvolvimento de projectos; 
c) Animação apoiada (tutelada) virada para a formação auxiliar da acção 
educativa -- preparação de aulas e actividades matemáticas, manipulação 
de materiais disponíveis e construção de novos materiais --, com vista a 
responder às  necessidades da leccionação e da intervenção na escola e a 
transformar as actividades de formação em uma valência da função 
docente; 



d) A realização de duas reuniões anuais de delegados de grupo, a nível de 
Direcções Regionais, uma em Setembro e outra antes da Páscoa, para 
discutir alguns temas, trocar materiais e experiências e elaborar uma 
informação escrita a distribuir e explicar aos professores de grupo; nessas 
reuniões seria discutido nomeadamente, mas não exclusivamente: 

i) estratégias de gestão do programa de Matemática; 

ii) estratégias de leccionação, de avaliação e de remediação; 

iii) informação sobre obras de referência importantes para 

professores ou alunos; 

iv) potenciação do uso dos materiais disponíveis; 

v) definição da composição de um "dossier" a fornecer ao professor 

no início do ano, de forma a conter informações indispensáveis para a 

sua orientação. 

 

 

O que Aconteceu 

 

Antes da entrada em vigor dos programas, ainda se fizeram reuniões com os 

delegados de grupo por Direcções Regionais, de que valeria a pensa estudar os resultados. 

Sabe-se hoje que as principais orientações presentes nessas reuniões não passaram para 

os grupos de docência. Os delegados não eram (e não são!) propriamente coordenadores 

eficazes da gestão e planificação curriculares das escolas. E uma boa parte dos delegados 

presentes nessas reuniões deixaram de o ser e não se sentiram responsáveis por qualquer 

transmissão, apesar da animação que já tinha sido iniciada com a discussão das 

orientações de gestão dos programas. As organizações intermédias das escolas para as 

funções pedagógicas não assumem bem as suas responsabilidades reais e o meio de 

divulgação em cascata a partir dos delegados não funcionou. 

Desde o início, defendeu-se a auto-formação e a formação inter-pares como o 

sistema de referência para as alterações das práticas e distribuíram-se mesmo guiões para 

acreditação de oficinas de formação, tomando como referência o sistema jurídico da 

formação contínua de professores em vigor. Não temos dados seguros sobre os efeitos 

das acções promovidas nesse sentido nos diversos encontros. Mas sabemos que o modelo 

acabou por resultar em algumas acções e na criação (mais tarde) do sistema de formação 



localizado regionalmente tal como o conhecemos hoje com a entrada em cena de novos 

actores.  

Como é do conhecimento geral, já num novo governo, foi constituída uma 

Comissão Nacional de Acompanhamento dos Programas de Matemática e ficou 

estabelecida a criação de um sistema de acompanhantes locais. que iriam ser 

acompanhados muito de perto com formação intensiva e sistemática e substituiriam como 

rede muito do que inicialmente tinha sido atribuído ao conjunto dos delegados.  Numa 

primeira fase, o conjunto dos acompanhantes vinha de formações marcadas por alguma 

diversidade nas formações iniciais e por uma fortíssima diversidade de participações na 

actividade associativa científica e profissional e de atitudes e valores face à profissão e à 

matemática ela mesma. 

Inicialmente e idealmente, pensou-se num projecto de formação complexo para 

estes novos actores. A primeira ideia seria fornecer-lhes uma acção por grandes módulos 

que pudesse ser considerada uma especialização e fosse garantia da acreditação de 

formadores que constituíssem uma rede espalhada por todo o território. Não foi 

exactamente isso o que sucedeu e a formação destes acompanhantes e outros acabou por 

não ser articulada imediatamente como uma sucessão coerente de actividades de 

formação em que os acompanhantes fossem os principais actores e autores da sua 

formação. 

O sistema de formação acabou por ser estabelecido iniciativa a iniciativa e com 

formas organizativas de promoção não desejadas. De facto, à semelhança do que tinha 

sido feito para a concepção do ajustamento, o que interessava na altura era permitir ou 

conseguir que a formação fosse organizada por centros de formação de associações 

profissionais ou de universidades e não pelo Departamento do Ensino Secundário que só 

devia promover formação como entidade supletiva do sistema existente.  

Se é verdade que a formação não tinha sido directamente a produtora da mudança 

de programas, tornava-se evidente para a Comissão Nacional de Acompanhamento e 

também para o Departamento do Ensino Secundário que a formação sistemática era um 

instrumento fundamental para a adaptação à mudança em curso6. E com carácter de 

                                            
6 Um dos aspectos mais dramáticos  é o atraso nas práticas relativamente ao legislado ou sugerido pela 
teoria. Já tudo  estava escrito e já tudo se tinha debatido e esbatido no Conselho Coordenador da Formação 



urgência. É assim que ela é proposta como uma necessidade nacional de formação e que, 

nos prazos apertados em que tem de realizar-se, não pode ser efectuada pelas naturais 

instâncias de formação e assume-se, por isso, a necessidade de a promover pelo 

departamento central do Ministério.  

As iniciativas vão sendo construídas por componentes de formação; em questões 

de matemática pura, em questões de didáctica e ciências de educação, em questões de 

adaptação a tecnologias e materiais; em questões de análise e discussão do próprio 

programa enquanto tal e utilização das brochuras de apoio que iam sendo produzidas (e 

substituíam afinal o que tinha sido adiantado por JCS vários anos antes). Pode dizer-se 

que ao longo dos anos, praticamente todos os temas dos programas (incluindo os 

transversais) foram tratados de alguma forma, excepção feita à história da matemática. E 

foram tratadas as questões metodológicas, da avaliação, etc. Convém dizer que a maior 

parte das iniciativas, marcadas pela urgência, foram garantidas pelo voluntarismo e 

praticismo dos autores e de todos aqueles que entenderam não perder a oportunidade de 

influenciar o curso dos acontecimentos. É a criação de colectivos fortes e empenhados 

que, apesar das insuficiências intrínsecas na metodologia da formação só compensada 

pelo enunciado de intenções, cria um espírito de trabalho autónomo e autonomiza cada 

um dos participantes para o desejo crítico da sua autoformação e para construir projectos 

onde a organização institucional da formação não apresentava senão uma soma de cursos 

mais ou menos recuados de transmissão de conhecimentos e uma sucessão de actividades 

exemplares com potência para serem transferidas para a actividade lectiva ou 

enriquecedoras da função docente em geral. O ambiente aberto à crítica e à discussão 

favorece a capacidade crítica, mas também a compreensão para dificuldades que existiam 

à espera de serem superadas pelo movimento matemático no seu conjunto, interna e 

externamente ao sistema de acompanhamento. A participação activa (crescente) de 

muitos acompanhantes em iniciativas da Associação de Professores de Matemática e de 

escolas ou grupos de escolas dá indicações sobre a profundidade da ligação do 

acompanhamento ao movimento em geral. 

                                                                                                                                  
Contínua de Professores (que foi palco de luta entre tendências, também sindicais e políticas), Vale a pena 
lembrar a este respeito a publicação de 1991 da Universidade de Aveiro, com as intervenções e as 
conclusões do I Congresso Nacional de Formação Contínua de Professores:   
AAVV; Formação Contínua de Professores - Realidade e Perspectivas. Universidade de Aveiro: 1991    



Toda a formação é acompanhada por iniciativas locais e regionais que envolvem 

os autores dos programas e os acompanhantes em reuniões de animação de professores. 

Essas reuniões servirão para ajudar a construir uma imagem de investimento do 

acompanhante junto dos professores com que trabalha e serão mantidas ao longo dos 

anos. 

Durante os vários anos de iniciativas, os acompanhantes mantêm-se como 

formandos e começam a assumir-se como formadores locais. É um processo lento, como 

é lenta a consolidação de padrões de qualidade dos materiais produzidos na formação. Os 

materiais produzidos passaram a circular entre os acompanhantes e entre estes e os 

professores, mas não se cumpriu (a não ser um caso que eu conheça) de haver publicação 

directa dos trabalhos da formação. Só muito lentamente as modalidades de formação 

foram passando de iniciativa dos formadores para iniciativas dos acompanhantes 

enquanto formandos. O mesmo se deve ter passado no terreno. 

Essa situação pode ter ficado a dever-se à grande dispersão dos formadores que 

eram mobilizados para a formação dos acompanhantes e da própria coordenação da 

formação. Mas mais vale reconhecer que o processo de crescimento profissional e 

científico é lento, mesmo em colectivos que se mantêm estáveis por vários anos em 

actividade. 

O esquema de formação (cimento do colectivo de acompanhantes) manteve-se a 

funcionar até 2002, mesmo após a última mudança de governo, em que ainda se 

realizaram duas iniciativas de uma semana cada. 

 

 

 A Iniciativa em Estudo 

 

1. 

No cumprimento dos calendários, e ainda acreditada como sendo um curso, o 

Departamento do Ensino Secundário promoveu a iniciativa de formação: os 

acompanhantes foram confrontados com a realização de trabalhos em grupo que, ao nível 

da iniciativa dos formandos, os aproximariam da modalidade de projecto (que sempre 

esteve presente ao nível dos desejos) embora num tempo muito limitado.  



A apresentação dos pressupostos da acção foi feita com apresentação das 

vantagens do trabalho de projecto e da necessidade de desenvolver projectos com os 

estudantes das escolas, algumas poucas referências teóricas7 às questões do trabalho de 

projecto e das suas fracas tradições (senão inexistência) no ensino secundário português e 

foram apresentados alguns exemplos de projectos desenvolvidos por acompanhantes e 

colegas em algumas zonas do país, nenhum localizado na zona envolvente da acção em 

estudo.  

Os acompanhantes foram divididos em grupos e a cada grupo foi entregue uma 

situação em bruto ligada à comunidade envolvente e vizinha do alojamento do grupo e 

que é estranha a praticamente todos os acompanhantes. Para além de alguns poucos 

materiais informativos sobre cada situação e contactos possíveis, era dada toda a 

liberdade para escolha do problema ou do aspecto da situação a estudar, bem como do 

aspecto matemático a mobilizar. 

O projecto tinha de ser realizado num intervalo de pouco mais de dois dias e ainda 

tinha de ser resumido em algum suporte que facilitasse a sua apresentação ao conjunto 

dos acompanhantes em tempo controlado, o que foi respeitado por todos os grupos. 

 

2.  

A necessidade da aplicação do método dos projectos foi explicada na base de 

estudos internacionais e artigos de jornais nacionais que apresentam as nossas falhas ao 

nível da iniciativa individual e de empreendedorismo e recomendam mudanças no ensino. 

De facto, tudo aponta no sentido de que são dramáticas as consequências da 

guerra travada internamente contra a escola e, de um modo geral, contra a cultura de 

iniciativa e contra as iniciativas das massas trabalhadoras e do conjunto da sociedade pela 

ditadura que governou o país durante cinquenta anos. 

Nas reflexões finais, concordamos em tirar lições sobre a necessidade de alicerçar 

a intervenção cívica dos professores de Matemática, mas essencialmente dos jovens. Tal 

intervenção não ganha sentido enquanto os jovens não forem colocados perante situações 

reais das suas comunidades, demonstrem o seu interesse em compreendê-las e agir, em 

                                            
7 Ponte,J.P.,Brunheira, L., Abrantes,P., Bastos,R. – Projectos Educativos – Ministério da Educação, 
Departamento do Ensino Secundário, Lisboa:1998 



algum nível, sobre elas. Já antes, na introdução aos objectivos da acção, se tinha 

esclarecido a debilidade da prática na modalidade de projecto no ensino secundário (ao 

contrário do que já acontecia no ensino infantil e superior) e na formação inicial dos 

professores deste nível.  

Assumiu-se que era necessário que cada professor se colocasse  perante um 

projecto, ainda que deficiente, isto é, perante uma actividade que se desenvolvesse sobre 

uma situação problemática, concreta e real, para a qual busca soluções práticas. E é 

verdade que, apoiados no Centro de Formação de Penalva e Azurara e em instituições de 

Mangualde e Penalva, os formandos foram confrontados mais com coisas e menos com 

ideias e com uma assistência muito reduzida ao nível das práticas a desenvolver no 

terreno e não ia além do acompanhamento sensível de conflitos e pequenas 

perplexidades.  

De facto, o que aconteceu (e pode ser visto pelo tipo de guiões e sugestões) 

afasta-se radicalmente do que poderia ser considerado como simples resolução de 

problemas. Uma anterior iniciativa de formação, vivida no mesmo ambiente natural, tinha 

feito o seu curso e os professores envolvidos podem verificar as diferenças na prática, o 

que acrescenta sabedoria à sua formação. 

Os guiões utilizados apresentam situações autênticas, ou antes delimitam âmbitos 

geográficos e de actividade da comunidade e das suas instituições, para serem observadas 

e exigindo interacção dos formandos, a formulação de propósitos era para ser feita tendo 

em conta as observações e a mobilização de informações e instrumentos (matemáticos 

também). Pretendia-se tão só que os professores cooperassem com o seu grupo e com os 

restantes e tivessem oportunidade para comprovar as suas ideias no tempo e espaço da 

sua aplicação.  Para interagir com os membros disponíveis da comunidade e das suas 

instituições, os professores tinham de desenvolver espírito de iniciativa e auto-confiança 

e não podiam, em momento algum, perder o senso de responsabilidade. 

 

3. 

José Miguel Sousa, director do centro de formação de Penalva e Azurara, cria as 

facilidades do terreno à execução dos diversos micro-projectos transdisciplinares, é 

também o autor do guião geral e dos diversos pequenos guiões (acompanhados e 



melhorados por Jaime Carvalho e Silva e Graziela Fonseca). Esse guião geral estabelece 

como objectivo geral: 

 

“Trabalhar a metodologia do trabalho de projecto, na sequência de 
formação já anteriormente fornecida (baseada na brochura publicada pelo 
DES)”  

 

Especificamente esclarece que se pretende: 

 

“Proporcionar aos acompanhantes uma oportunidade de experiência 
prática do desenvolvimento de um projecto que obrigue à utilização de 
dados e conhecimentos exteriores à matemática, através da realização de 
um micro-projecto transdisciplinar. Contudo, em todos os micro-projectos 
deverá existir uma componente matemática (por exemplo, exploração e 
interpretação de dados, gráficos evolutivos, grafos descritivos, análise 
estatística, dados recolhidos com sensores). Está fora de causa nesta 
formação a discussão de projectos envolvendo apenas a matemática.” 

 

Para concluir que: 

 

“Cada grupo deverá apresentar um relatório final (em Word ou 
equivalente) que inclua a descrição do micro-projecto e ainda algumas 
reflexões sobre o desenvolvimento de um projecto semelhante em ambiente 
escolar. A apresentação (em PowerPoint) deverá limitar-se apenas a um 
resumo do trabalho produzido.” 

 

Finalmente, o guião geral, esclarece quais são os “Recursos locais disponíveis (fora do 

Hotel):” a saber: 

 

“Escola Secundária Felismina Alcântara (ponto 16 no mapa): Sala C7 — 
Com 10 PCs multimédia com ligação à Internet;Um PC com projector de 
vídeo; Scanner. Biblioteca: Incluindo o Centro de Recursos do Centro de 
Formação; Sala com TV e Vídeo; Sala anexa com PCs com ligação à 
Internet; PC com Scaner; Horário: 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00. 
Qualquer esclarecimento na escola poderá ser obtido junto da funcionária 
do Centro de Formação (sala A2, pavilhão A, 1º piso), Marlene Carvalho. 
Centro de Formação Penalva Azurara (ponto 16 no mapa):  
Fax: 23 618387  —Se necessário receber dados de alguns dos locais 
visitado.  



E-mail: cfppa@mail.prof2000.pt — Se necessário receber dados de alguns 
dos locais visitado. 
Horário: 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00 (fora deste horário 
contactar o director do centro de Formação).  
Biblioteca Municipal de Mangualde (ponto 19 no mapa): 
Para utilizar a Biblioteca devem se identificar como professores de 
Matemática em formação pelo M.E/Centro de Formação. 
Horário: 09h30 às 12h30 e das 14h30 às 18h00. 
http://www.bib-mangualde.rcts.pt  
Escola E.B. 2,3/ de Penalva do Castelo (em Penalva do Castelo, 12 km de 
Mangualde): Sala com PCs multimédia com ligação à Internet. Apoio pelo 
Conselho Executivo aos Micro-Projectos 3, 16 e 18.  
Posto de Turismo de Mangualde (ponto 1 no mapa): 
Podem encontrar à venda a maior parte das brochuras/livros sobre 
Mangualde, que foram disponibilizados pelos formadores. 
Horário: 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00. 
Nota: Todos os formandos devem estar munidos de uma cópia do mapa da 
cidade de Mangualde, que será distribuída pelos formadores. “ 

 

Transcrevemos o guião geral, já que ele fornece o sentido do que de essencial se 

pode esperar da assistência no terreno para os projectos que iam ser executados e de que 

fornecemos a lista, também ela elucidativa do ambiente geral que se pretendeu criar: A 

Arte nas Igrejas; A Arquitectura no Mosteiro de Santa Maria de Maceira Dão; A adega 

Cooperativa de Penalva do Castelo e o Vinho do Dão; Elaborar uma História do Centro 

de Formação Penalva Azurara; História da Escola E.B. 2,3 Ana de Castro Osório; As 

Termas de Alcafache; A Matemática e os Bombeiros; A Central Hidroeléctrica de 

Fagilde; Escola Secundária Dra. Felismina Alcântara: 1996/97-1999/2000-2002/2003; 

Saúde e Desporto; Transportes Rodoviários de Mercadorias (Patinter); Pontos de 

Contacto entre os Programas de Matemática e os Programas de Geografia; A Orca da 

Cunha Baixa e a Orca dos Padrões; O Tráfego na Cidade de Mangualde; Os Bordados de 

Tibaldinho; Os Jardins da Casa da Ínsua (Penalva do Castelo); A Calçada à Portuguesa; 

Actividades Extra Curriculares da Escola E.B. 2,3/S de Penalva do Castelo; A 

Cooperativa da Agrícola de Mangualde (Moimenta); Mangualde em Números; e, Os 900 

anos do Foral de Mangualde.  

Só os títulos da lista dos micro-projectos propostos dão uma ideia das dificuldades 

que os professores de matemática vão ter de enfrentar, se pensarmos nas suas formações 

iniciais e práticas. Para muitos deles, não é nada clara a sua relação com a matemática e, 



por isso, que problemas (e com que matemática) um professor de matemática pode ajudar 

a compreender e a resolver. O que é claro é que os professores vão ter de estudar assuntos 

que lhes são estranhos. 

 

4. História da Escola E. B. 2,3 Ana de Castro Osório – um exemplo 

4.1. E abordamos finalmente um dos exemplos de micro-projecto, desde a sua 

proposta até ao produto. Escolhemos um deles para exemplo a apresentar nesta 

comunicação. 

Trata-se do micro-projecto “História da Escola E. B. 2,3 Ana de Castro Osório”, 

cujo guião esclarece que: 

 

“Não há formato pré-definido para este projecto, pelo que o grupo é livre 
de imprimir a orientação que entender mais adequada. Contudo, o grupo 
deve ter em atenção que se pretende que a matemática tenha algum papel 
no projecto. Deve por isso ter em consideração dados numéricos, gráficos 
(contínuos, discretos, grafos, …), a sua análise, interpretação e eventuais 
previsões (usando estatística, funções, grafos ou outros conceitos).” 

 

E que “o grupo deve elaborar um relatório final (em Word ou equivalente)” e “uma 

apresentação (em PowerPoint ou equivalente) de 15 minutos para apresentar na 6ª feira.” 

Transcreve-se a sugestão feita no guião: 

 
“Esta é a mais recente escola EB2,3 de Mangualde. Adoptou o nome de 
Ana de Castro Osório que foi escritora, feminista e activista republicana, 
que nasceu em Mangualde em 1872 e morreu em 1935, considerada a 
fundadora da literatura infantil no nosso país. 
O contacto na escola EB2,3 Ana de Castro Osório será com o presidente do 
CE, João Carlos e/ou o vice-presidente Renato Castro. O grupo deverá 
deslocar-se à escola na terça-feira, dia 09/07, às 14h30” 

 

E acrescentam-se indicações e facilidades disponíveis: 

 

“Este grupo poderá trabalhar nessa Escola, onde terá uma sala com PCs e 
ligação à Internet à sua disposição.  
Endereços da Escola: Escola E.B. 2,3 Ana de Castro Osório — 
Urbanização Modorno Sul (na zona da Escola Secundária, junto às piscinas 
municipais), ponto 18 no mapa. Telf: 232 619750.” 



Finalmente:“Solicitar os formadores obra de Ana de Castro Osório e cópia 
do Projecto Educativo da Escola. “ 

 

O grupo que vai trabalhar este micro-projecto (?) é constituído por quatro 

professoras de diversas idades, desde menos de trinta anos até mais de cinquenta; de 

proveniências diversas: Lisboa, Açores, Porto e Mirandela; com experiências e estilos de 

ensino e de vida distintos. 

Poder-se-á pensar que o ambiente escolar proposto é especialmente facilitador da 

actividade de professores, ainda que provenientes de outras escolas. De facto, só na 

aparência das relações humanas é que há facilidades. De resto, em tudo o que é relativo 

ao trabalho de projecto não é disparate afirmar que o ambiente escolar só acrescenta 

dificuldades, mesmo quando facilita nas relações humanas entre quem está e quem vem 

de fora, como se pode ver facilmente pela leitura do relatório. 

 

4.2. 8 

O relatório das formandas autoras esclarece: “o primeiro contacto que tivemos com 

o nosso micro-projecto foi através do título e de um esclarecimento na apresentação do 

projecto, acompanhado de uma certeza nossa muito forte, de que deveríamos fazer 

intervir a Matemática.” E os pontos de partida para o desenvolvimento: “aceitámos que a 

história da escola com referência à sua patrona seria “ponto de honra” do nosso projecto. 

Quanto à intervenção da Matemática, numa primeira abordagem, pensámos que 

associado à história estaria a forma como o número de alunos evoluiu, ou as inevitáveis 

médias das classificações...” E “partimos rumo à escola” com uma passagem pelo “posto 

de turismo onde sobre Ana de Castro Osório encontrámos Dias de Festa. que contém um 

breve perfil biográfico da autora.” O primeiro contacto com a escola é muito facilitador. 

De facto, as autoras dizem-nos que “fomos recebidas pelo vice-presidente, Renato Castro, 

que nos acompanhou no nosso reconhecimento inicial: estivemos na biblioteca onde 

procurámos obras sobre a patrona; no exterior observámos um painel de azulejos e uma 
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reprodução de uma pintura de Claude Mondrian realizada pelos alunos; chamou-nos a 

atenção a existência de um circuito de prevenção rodoviária e reparámos ainda nos 

espaços verdes. Gostámos dos quadros de azulejo retratando a presença matemática na 

escola: Pitágoras, Newton, Pedro Nunes, Gomes Teixeira e surpreendeu-nos o aspecto 

cuidado das suas instalações.” E que na “posse de bibliografia e documentos que nos 

foram logo amavelmente facultados conseguimos fazer uma caracterização da escola e da 

sua patrona.(…)” Segue-se uma descrição detalhada da escola e sua história curta, da sua  

patrona e da ligação estabelecida entre as duas. Poder-se-á pensar que o projecto se ficava 

por aqui. Nada de mais enganador. As autoras não consideraram a fixação da história 

como problema a resolver que interessasse à comunidade escolar, até porque já estava 

resolvido. E é então que a interacção passa para um nível mais elevado. As autoras 

passam à intervenção. A tentativa para formular um problema que valesse a pena é 

interessante. Escrevem no seu relatório: “ Constatámos que há zonas relvadas, muito 

verdes com bancos de jardim e outras provavelmente a necessitarem de um tratamento 

diferente. À conversa com o vice-presidente, Dr. Renato Castro, ficámos a saber que os 

gastos com a rega são bastante elevados porque a relva para estar devidamente tratada 

num clima seco e frio precisa de muita manutenção.” E acrescentam: “Pensámos que 

onde nós e a Matemática poderíamos intervir seria na reorganização paisagística das 

zonas verdes da escola que perfazem um total de 7500 m2. Levantámos algumas 

questões: Será que não existirão soluções alternativas à relva que fiquem mais 

económicas? Por que plantas se poderia optar de forma a reduzir o gasto de água? Não 

poderiam estas mesmas plantas ser utilizadas para ajardinar as zonas não relvadas?” E 

procuram respostas, incluindo uma visita aos jardins da casa de Ínsua, onde outro grupo 

se encontrava a trabalhar, para colher informações junto do jardineiro, interrogando-o 

sobre “plantas, preferencialmente da região, que necessitem de pouca manutenção, pouca 

rega e de custos iniciais reduzidos”. Tendo obtido o conhecimento necessário sobre as 

“diversas plantas que satisfaziam as condições definidas e das quais registámos nomes e 

preços com o objectivo de avançarmos com um projecto para aquilo que nos pareceu um 

problema na escola – os espaços verdes.” A posterior entrevista com o Presidente do 

Conselho Executivo da Escola acrescenta informação sobre a história da escola, mas 

constataram que, “na sua opinião, o espaço verde estava devidamente tratado. Foi-nos 



explicado e facultado um estudo interno com o plano de acção para estas zonas e de 

custos aceitáveis. Constatámos que o espaço relvado constitui um motivo de orgulho para 

a comunidade escolar.” E, embora mantendo a “opinião de que é possível optimizar a 

zona verde em função dos custos”, não puderam fazer mais do que apelar “ao cultivo de 

plantas autóctones no sentido de os adolescentes valorizarem o que é característico da sua 

região” e concluíram que teriam de modificar a formulação do problema, tendo percebido 

que poderia ser útil apoiar “a intenção da construção de uma bancada na parte exterior da 

escola, num local já definido.” Formulam, por isso, um novo problema: “Elaboração de 

um projecto para a construção de uma bancada ao ar livre” que contextualizam: “ Da 

leitura do regulamento interno bem como da entrevista com o presidente do conselho 

executivo ressalta uma preocupação na criação de um clima e cultura de escola assente 

numa vertente humanista. Esta vertente reflecte-se internamente e dada a dimensão da 

escola, num acompanhamento bastante individualizado dos alunos e exterioriza-se em 

actividades recreativas e culturais participadas por toda a comunidade.” Assim, o 

problema a resolver passou a ser outro: “Uma vez que a escola não dispõe de auditório ou 

de um espaço apropriado para apresentações públicas ou eventos festivos realizados no 

âmbito das actividades escolares e sentindo essa preocupação disseminada pelas várias 

pessoas com quem contactámos, desde o presidente do conselho executivo até ao chefe 

do pessoal auxiliar de acção educativa, decidimos projectar uma bancada instalada num 

dos topos do recinto escolar numa zona onde facilmente se implanta um palco.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E iniciam então o planeamento e execução do projecto de bancada. “Uma vez 

assumida esta nova vertente do projecto começámos por solicitar a planta da escola a fim 

de efectuar um estudo prévio. Daqui surgiu a necessidade de fazer o levantamento da 

zona no terreno. Nesse sentido fizemos algumas medições utilizando a fita métrica, único 

material de que dispúnhamos inicialmente. Percebemos que apenas com este material não 

conseguíamos obter as medidas de todas as dimensões que precisávamos. Havia que 

conhecer, por um lado, a profundidade e a altura da encosta destinada à bancada e por 

outro as dimensões dos degraus de uma bancada.” Para a realização do trabalho para o 

qual poucas competências possuíam, realizaram visitas e estudos “Com vista à 

determinação das dimensões dos degraus da bancada, fomos visitar o Estádio Municipal 

de Mangualde” para conhecer dimensões normalizadas dos degraus de uma bancada. E 

vale a pena acompanhar as professoras na descrição da sua actividade, a partir daqui: “De 

entre os vários processos que conhecemos e tendo como preocupação a utilização da 

Matemática, optámos por determinar a profundidade e a altura da encosta recorrendo a 

um quadrante. Começámos por medir a inclinação do terreno em três pontos distintos, os 

dois extremos e um local central do que idealizamos ser o espaço da bancada. Estas três 

medições resultaram da irregularidade contínua das diversas dimensões da encosta, a 

profundidade, a altura e a inclinação. 

A única dimensão que conhecíamos era a que corresponde à hipotenusa dos 

triângulos que se obtêm por corte vertical da encosta, respectivamente 13,5 m, 18 m e 

11,8 m. Utilizamos o quadrante para determinar a inclinação da encosta nos três 

diferentes locais onde incidimos a nossa observação: 18º, 15º e 23º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As dimensões obtidas para a profundidade e a altura foram determinadas a partir 

de cálculos trigonométricos. Constatamos que a distância entre o muro de suporte da 

encosta e o muro que limita o terreno da escola varia continuamente desde 12,84 m até 

10,8 m passando por 17,4 m, assim como a altura que varia desde 4,17 m a 4,66m.  

Tendo o registo das dimensões da encosta e das dimensões da bancada do estádio 

iniciámos o estudo de implantação da bancada. 

Tendo em atenção as dimensões do degrau da bancada (40x70 cm) e as dimensões 

da encosta constatámos que por limitações da altura só poderíamos implantar 10 degraus, 

porque a parte mais baixa da encosta tem de altura 4,17 m. Verificámos que este número 

de degraus não levanta problemas quanto à profundidade, uma vez que a profundidade 

mínima de que dispomos é 10,8 m. 

Optando por uma bancada com as características referidas fomos analisar a sua 

implantação na encosta. 

Decidimos iniciar a construção do primeiro degrau com o recuo de 1 m em 

relação ao muro de sustentação, por questões de segurança e de circulação dos utentes. 

Contemplamos três zonas de escadas, uma em cada extremo e a terceira numa zona 

central. O acesso à zona das bancadas terá de ser feito através de escadas amovíveis para 

não impedir a circulação no arruamento da escola. Deverá ser colocada uma protecção na 

zona frontal da bancada junto ao muro de sustentação das terras.  
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Fomos analisar o espaço que mediava entre o topo da bancada e o muro de 

vedação da escola; varia desde 2,44 m até 9,39 m. 

 

 

 

 

 

 

 

Discutimos se esse espaço, na zona onde as dimensões do terreno o permitiam, 

deveria ser utilizado para aumentar a bancada em mais um ou dois degraus! 

Questionámo-nos sobre a capacidade com 10 degraus e estimámos uma lotação de 500 

lugares admitindo que cada um ocupasse 0,5m. Consideramos, assim, não haver 

necessidade de aumentar a bancada utilizando a parte restante para colocar árvores que 

poderão proporcionar sombra ao local. 

De acordo com os cortes apresentados verifica-se que a zona atrás das bancadas 

terá de ser aterrada até atingir um nível conveniente.” 

O projecto realizado tem como produto uma maqueta realizada à escala que foi 

apresentada ao plenário dos formandos, por um lado, e, por outro e mais importante, aos 

responsáveis da escola a quem foi fornecida a maqueta e plantas produzidas. Há ainda 

vários cortes interessantes para o estudo geométrico, produzidos em Geometer’s 

SketchPad. 

O relatório final ainda inclui avaliação do projecto e do trabalho de grupo, bem 

como a bibliografia. 

Há aspectos da avaliação que vale a pena reter “estávamos sistematicamente a 

reavaliar o nosso trabalho, reformulando e reorganizando sempre que necessário e de 

forma a atingirmos os objectivos a que nos tínhamos proposto”; “Considerámos que a 

vivência desta experiência foi extremamente enriquecedora para a nossa actividade 

docente. O facto de termos vivido (quase) todas as etapas e de termos conseguido 

ultrapassar as dificuldades, chegando ao produto final deu-nos mais conhecimentos e 

confiança para avançarmos neste tipo de metodologia de trabalho”; “O grupo foi 



constituído de forma aleatória, o que não impediu que tivesse funcionado plenamente. 

Não sentimos necessidade de uma programação rigorosa das tarefas, porque no 

desenrolar do trabalho sempre soubemos os momentos em que as quatro deveríamos 

trabalhar sobre a mesma tarefa e aqueles momentos em que nos organizávamos em dois 

grupos. A forma como nos subdividíamos não era rigorosa, pré-definida ou constante, ela 

surgia naturalmente de acordo com as necessidades do momento” ou “Tendo em atenção 

que este trabalho pretendia sensibilizar-nos para a metodologia de trabalho projecto com 

os alunos e reportando-nos à experiência por nós vivida, ficámos motivadas para a 

utilizarmos na escola.” 

 

4.3.  

A experiência aqui descrita, apesar de realizada em tempo muito curto, tem todos 

os ingredientes da modalidade de projecto. Trata-se de um experiência muito rica que 

pode ser classificada como projecto de tipo construtivo, já que realiza alguma coisa bem 

concreta que procura responder a uma necessidade do meio, demonstrando a sua 

viabilidade e, em alguma medida, permitiu aos autores seguir todas as etapas formativas: 

selecção ou elaboração de um projecto, pelos formandos, face a uma simples delimitação 

de campo de intervenção; planeamento de todos os detalhes do projecto; previsão da 

execução do planeamento por um grupo; recolha de documentação e informação e 

selecção do material  necessário para a execução das diversas fases do planeamento; 

execução das tarefas previstas para a efectivação; terminada a execução, apresentação 

para discussão; no final da discussão, apreciação do formador sobre o trabalho realizado e 

sobre a discussão efectuada; exposição do projecto ao público interessado com defesa da 

solução. 

Tendo acompanhado alguns dos passos da execução desta experiência em 

particular, devemos reconhecer que algumas competências artísticas e de trabalhos 

manuais, não habituais nos professores de Matemática, se encontravam acidentalmente 

presentes neste grupo de professoras. Mas isso não diminui minimamente as lições que 

interessa extrair para a formação na modalidade de projecto. A apresentação efectuada 

em “powerpoint” que controlámos, comentámos e avaliámos, respeitou ela também todas 

as exigências de rigor e de clareza, mas também os tempos a ela destinada. Aliás, assim 



aconteceu com a generalidade das apresentações que, caso não respeitassem as regras 

pré-estabelecidas não poderiam ser feitas nos tempos muito limitados a elas destinadas. 

Não podemos deixar de referir estes aspectos já que eles assumem particular importância 

no desenvolvimento das iniciativas de formação. 

 

 

Notas finais. 

 

O exemplo desta iniciativa de formação e a especificação apresentadas 

demonstram ser possíveis e úteis, ainda que em prazos muito curtos, as realizações de 

formações sobre a iniciativa livre dos professores e a modalidade de projecto. Convictos 

de que só a experiência vivida pode dar resultados na alteração das práticas docentes nas 

escolas, defendemos a necessidade de multiplicar iniciativas deste tipo com grupos de 

professores motivados e empenhados para a experimentação  com vista ao trabalho de 

projecto. 

A apresentação da evolução da formação de acompanhantes ao longo dos anos, 

bem como dos seus pressupostos, protege-nos de tentações de manipulações facilitistas 

para a formação de professores e, em particular, remete-nos para a necessidade de criação 

de grupos de professores tão críticos e abertos à experimentação, quanto empenhados na 

sua formação e na melhoria do ensino em geral. Os acompanhantes dão um magnífico 

exemplo da capacidade empreendedora dos professores de matemática portugueses. 

Finalmente, convém referir o importante papel desempenhado ao longo dos anos 

por professores do ensino secundário e superior (dos departamentos de Matemática, 

Estatística e Educação de várias universidades portuguesas) que aceitaram os riscos da 

construção de tal rede de apoios que se encontram distribuídos pelo continente e ilhas. E 

acrescente-se o esforço desenvolvido pelo Departamento do Ensino Secundário, seus 

dirigentes e técnicos. 

Um especial reconhecimento aos professores Jaime Carvalho e Silva e Graziela 

Fonseca que concentram o espírito da aventura da formação destes professores 

formadores e potenciaram a favor das instituições o que de melhor resulta do movimento 

matemático a favor da melhoria do ensino. 
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Introdução 

 

A globalização e a evolução do mercado de trabalho obrigam à aquisição de novas 

competências, que se revelam essenciais para enfrentar, com êxito, os desafios colocados 

pela permanente mutação que caracteriza a sociedade e economias actuais. Entre estas 

competências assume especial relevo a designada Literacia em Informação, conceito 

abrangente e em evolução que contempla, nomeadamente, a capacidade para explorar as 

grandes potencialidades dos modernos sistemas de informação, nomeadamente a Internet, 

com da atitude crítica aos conteúdos aí existentes 

Paralelamente aos desenvolvimentos tecnológicos acelerados, à explosão do 

volume de informação disponível e à constante diversificação dos meios e suportes para o 

respectivo acesso, assiste-se à alteração nos padrões de trabalho, com um apelo crescente à 

utilização de conhecimento especializado e de capacidades de pesquisa, análise e síntese, 

que permitam a transformação da informação em conhecimento. 

Neste contexto, a aprendizagem ao longo da vida assume um papel fundamental, 

não só para na manutenção do posto de trabalho como também na actualização de 

conhecimentos, essencial para o progresso na carreira profissional. 

Assim, os professores deverão ser encorajados a fazer uma boa utilização das novas 

tecnologias da informação e da comunicação (TIC) não só nas suas actividades 

pedagógicas, utilizando regularmente conteúdos em formato digital, como incentivando a 

utilização desses conteúdos pelos alunos, adquirindo estes, por esta via, novas 

competências – a Literacia em Informação. Estes conteúdos poderão ser de utilização local 



ou constituírem a base do ensino assistido por computador (e-learning),, nomeadamente 

utilizando tecnologias Web. 

Neste esforço, deverá reforçar-se a necessidade de aquisição, pelos alunos, de 

capacidades que hoje se revelam fundamentais para uma aprendizagem com sucesso: 

- Identificação de necessidades de informação 

- Acesso à informação 

- Selecção da informação, em função de um determinado contexto e/ou de objectivo 

- Aquisição da informação, a partir das mais adequadas fontes e com ajuda das 

tecnologias mais adequadas 

- Interpretação da informação obtida 

- Avaliação da informação obtida 

- Organização da informação, em vários suportes e formatos 

- Incorporação dessa informação na sua base de conhecimento, e acção com base na 

mesma. 

 
 

A Literacia em Informação 

 

A literacia tem sido associada às três capacidades fundamentais do ser humano: 

leitura, escrita e cálculo matemático. 

Este conceito tem vindo a evoluir, englobando hoje em dia competências que o ser 

humano necessita para poder viver adequadamente em sociedade. No nosso contexto, entre 

outras competências, têm especial relevância as relacionadas com o acesso e utilização dos 

mananciais de informação disponibilizados em diferentes media e através das Tecnologias 

de Informação e de Comunicação (TIC). Por isso, deve ser utilizado um conceito 

abrangente de “Literacia em Informação” [Correia e Teixeira (2003)]. 

A designação “literato em informação”, que foi introduzida pela primeira vez, em 

1974, por Zurkowski (na altura Presidente da US Information Industry Association), foi 

merecendo, ao longo do tempo, diversas utilizações e adaptações, que Bawden (2001) 

procurou sistematizar e clarificar: 

- literacia em informação 

- literacia no âmbito da utilização de computadores (computer literacy): sinónimos – 



literacia em TI/ tecnologias de informação electrónica 

-  literacia na utilização de bibliotecas (library literacy) 

-  literacia na utilização dos media (media literacy) 

- “ciberliteracia” (network literacy): sinónimos – literacia no domínio da Internet, 

“hiper-literacia”; 

- literacia digital (digital literacy): sinónimo - literacia para a utilização de informação 

digital. 

No nosso contexto, são de referir em especial a literacia na utilização dos media, 

que diz respeito à capacidade de utilização crítica da informação acessível através dos 

media (televisão, rádio, jornais, revistas) e, de forma crescente, através da Internet, e a 

literacia no âmbito da utilização de computadores, normalmente associada ao 

conhecimento tecnológico da manipulação dos equipamentos informáticos e respectivo 

software. 

Como afirmou Webber e Johnston (2001): 

 

“ Information literacy is the adoption of appropriate information behaviour to 
obtain, through whatever channel or medium, information well fitted to 
information needs, together with critical awareness of the importance of wise 
and ethical use of information in society”. 
 

Face à importância crescente da informação visual em toda a actividade humana, a 

Literacia Visual está a emergir como mais um componente na visão integrada da Literacia 

em Informação. Na sociedade contemporânea o indivíduo só será realmente literato quando 

tiver capacidade para entender e utilizar, adequadamente, representações visuais, como 

suporte das capacidades de pensar e de comunicar visualmente. 

A aquisição do leque de competências anteriormente referidas requer a adopção de 

novas estratégias na área do ensino, as quais devem promover, entre outras, a educação 

tecnológica, que facilite a boa utilização de ferramentas informáticas, a educação artística, 

que contribua para a compreensão e análise de representações visuais e a educação cívica, 

que proporcione a aquisição de valores éticos e morais subjacentes à utilização da 

informação disponível, no respeito pelos direitos dos seus autores e a não proliferação da 

distribuição de conteúdos ilegais e ilícitos. 

 

 



Enquadramentos e Modelos Pedagógicos 

 

A procura de novas formas de ensinar e aprender, visando a melhoria dos resultados 

finais, a versatilidade de todo o processo e a utilização crescente de novas tecnologias, tem 

sido um objectivo perseguido nas últimas décadas. Esta procura tem-se traduzido no 

desenvolvimento de enquadramentos teóricos, modelos pedagógicos e infra-estruturas 

destinados a suportar adequadamente a evolução natural e previsível da Educação. 

Assumindo a falta de adaptação da escola dita “tradicional” às exigências actuais das 

populações educativas (professores e estudantes) e às possibilidades da tecnologia 

(facilidade de criação de conteúdos multimédia, realidades virtuais e realidades mistas, ...) 

a inovação educativa continua a estar na ordem do dia. Para além da formação individual, 

está em causa a formação integral do estudante, em contexto social. 

Antes de se avançar na apresentação do modelo pedagógico referir-se-á, de forma 

abreviada, o contexto pedagógico de algumas teorias que têm servido de suporte à 

evolução do ensino. 

 

3.1. Teoria da Aprendizagem Expansiva (Expansive Learning) 

A teoria da aprendizagem expansiva [Engeström, Y. (1987)] encara a aprendizagem 

de forma diferente da perspectiva tradicional em diversos aspectos, entre os quais se pode 

salientar: 

- O conteúdo e o resultado da aprendizagem não são apenas conhecimento (escrito ou 

mental) mas novas formas de realizar tarefas e materiais, desenvolvidos por alunos e 

professores e directamente relacionados com problemas reais. 

- A aprendizagem é conduzida pelas necessidades reais da prática humana, 

manifestada em dilemas, análises críticas, episódios, questões derivadas da prática, ... 

- A aprendizagem evolui em torno de ciclos complexos de acções durante as quais são 

criados novos objectos, que abrem novas perspectivas aos participantes. 

Este tipo de aprendizagem utiliza, frequentemente, novas ferramentas, regras e 

formas de cruzamento de estruturas organizacionais. 

 

Construtivismo (Constructivism) 

O construtivismo [Duffy e Cunningham (1996)] é essencialmente uma filosofia de 

aprendizagem que assume que o conhecimento é construído activamente pelos alunos. Isto 



acontece à medida que os alunos se envolvem na resolução de problemas e actividades 

enquadradas nas suas actividades mentais e sociais. Estamos, por isso, perante um tipo de 

aprendizagem que necessita de ser contextualizada na resolução de problemas reais, 

assumindo importância crescente o trabalho em grupo. O significado do conhecimento, 

com as suas múltiplas perspectivas, é conseguido através da interacção com os outros no 

processo de construção do conhecimento. 

Uma característica fundamental do construtivismo é a de que o conhecimento não é 

directamente transmitido entre pessoas, mas activamente construído pelo aluno. O processo 

educativo é, assim, um processo interactivo em que os alunos “constroem” o seu próprio 

conhecimento através de experiências e conhecimentos pré-existentes. Por isso, o enfrentar 

de uma nova situação e a integração de novo conhecimento utiliza construções intelectuais 

pré-existentes, tudo suportado pela motivação, envolvimento e pensamento crítico. 

Este modelo de aprendizagem contempla algumas características: 

- Enquadramento da aprendizagem: necessidade de focalização e compreensão da 

área de estudo. Os objectivos e a forma da aprendizagem deverão ser compreendidos 

pelos alunos. Pedagogicamente, o conhecimento é o produto da actividade, do 

contexto e do ambiente cultural em que é utilizado, isto é, é contextualizado. 

- Construtivismo social: a interacção social no desenvolvimento cognitivo 

desempenha um papel de importância crucial. Por isso, os professores e os alunos 

mais experientes têm um papel muito importante no processo de aprendizagem. 

- Aprendizagem colaborativa: os estudantes aprendem através da colaboração 

interactiva com colegas. No entanto, a importância da colaboração assume dois níveis 

diferentes: a colaboração entre colegas (utilização da combinação dos seus 

conhecimentos individuais na solução dos problemas) e o papel do professor 

(condutor da reflexão crítica e da ultrapassagem das dificuldades). 

- Resolução de problemas: utilização de competências anteriormente adquiridas 

através da utilização no método científico de investigação. Este processo permite 

uma compreensão mais profunda dos problemas e a resolução de problemas não 

triviais. 

 

Teoria da Actividade (Activity Theory) 

Sob a designação de Teoria da Actividade [Engeström, Y. (1987), Kaptelinin e 

Nardi (1997)] agrupa-se um conjunto de conceitos que fundamentam um modelo de 



práticas, individual e social, enquanto processos de desenvolvimento. O estudo da 

actividade humana é crucial para a identificação de mudanças e contradições no contexto 

em que é desenvolvida a actividade. As contradições servem de suporte ao surgimento de 

novo conhecimento (aprendizagem) relacionado com a actividade em causa. 

O conceito de actividade compreende o sistema completo da prática humana, o qual 

incorpora: Participantes (sujeitos), Relações de mediação (ferramentas, regras e divisão 

do trabalho) e o Ambiente particular (comunidade) em que decorre a actividade. 

Engeström (1987) representou a Teria da Actividade através de um modelo triangular, 

onde são evidentes os diferentes componentes desta teoria (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1 – Modelo triangular da Teoria da Actividade [Engeström (1987)] 

 

- Objectivos: motivação. Este componente reflecte a natureza da actividade humana, a 

qual permite o controlo do comportamento com vista à satisfação de objectivos 

identificados. 

- Sujeitos: participantes no processo. Componente que representa a natureza individual 

e social da actividade humana. Contempla a colaboração e a discussão para atingir 

um objectivo comum. 

- Ferramentas: desempenham o papel de mediadores entre os sujeitos e os objectivos. 

Podem ser conceptuais (com influência sobre o comportamento) e físicas (ligadas à 

manipulação de objectos). 

- Comunidade: Contexto social e cultural em que se desenvolve a actividade dos 



sujeitos. Importante no estudo da prática humana no contexto de uma organização. 

- Regras: fronteiras (regras e regulamentos) que afectam o sentido de desenvolvimento 

das actividades. As regras podem ser explícitas e implícitas (por exemplo, normas de 

comportamento social dentro de uma comunidade social específica) 

- Divisão de trabalho: refere-se à atribuição de responsabilidades. Enquadramento do 

papel a desempenhar por cada sujeito no desenvolvimento de uma actividade em 

comunidade. 

 

O modelo triangular anterior representa não só os componentes da Teoria da 

Actividade como as suas relações. No âmbito deste trabalho, representa também os 

componentes e relações identificáveis nas actividades educativas desenvolvidas no âmbito 

do Modelo Pedagógico 6F, o qual vai ser apresentado no ponto Modelo Pedagógico 6F. 

A Teoria da Actividade não inclui nenhum método descritivo para analisar as 

actividades de aprendizagem, nem nenhum modelo operacional para a concepção de 

ambientes de ensino nem nenhuma teoria da aprendizagem. No entanto, a Teoria da 

Actividade enquadra conceitos das teorias de orientação pedagógica.  

Engeström (1987) ao combinar a Teoria da Actividade com a Teoria da 

Aprendizagem Expansiva introduziu o ciclo de aprendizagem expansiva, que desempenha 

o papel de modelo analítico para análise do processo de aprendizagem. Este modelo 

reforça a necessidade de identificação de padrões quando se analisa o processo de 

aprendizagem. 

Do ponto de vista pedagógico, a Teoria da Actividade e a Teoria da Aprendizagem 

Expansiva têm objectivos comuns, de entre os quais se podem referir: 

- Motivação dos actores envolvidos no processo de aprendizagem 

- Contexto no qual se desenvolve a aprendizagem 

- Relações existentes entre os participantes na actividade de aprendizagem 

- Objectivos da actividade 

- Dificuldade em prever os resultados exactos do processo de aprendizagem 

- Utilização de ferramentas 

* Físicas: computadores, redes, telemóveis, ... 

* Pedagógicas: aplicações desenvolvidas para ensino, ... 

- Importância da relação Professor - Aluno 



 

Contribuição destas Teorias para o Desenvolvimento do Ensino Assistido por 

Computador (e-learning) 

As teorias referidas podem dar algumas contribuições para a prática de 

desenvolvimento do ensino assistido por computador (e-learning), entre as quais podem 

referir-se: 

- Constituem um enquadramento para a identificação da informação contextual de base, 

nas condições e prioridades específicas. 

* Enquadram o desenvolvimento de cenários pedagógicos específicos. 

- Fornecem uma linguagem descritiva e analítica para identificar componentes e 

relações que existem nas actividades específicas de ensino e aprendizagem. 

* Podem ser utilizadas na descrição e representação das estruturas identificáveis 

em actividades específicas. 

- Suportam a formulação de princípios a utilizar na concepção e implementação de 

ambientes de e-learning. 

* Evidenciam a necessidade de integração das experiências nas práticas 

pedagógicas institucionais, actividades diárias e motivações dos estudantes. 

* Promovem a evolução das abordagens dos professores, do modelo de 

transmissão para o modelo de aquisição de conhecimentos, baseado na 

resolução de problemas. 

 

 

Modelo Pedagógico 6F 

 

As teorias anteriormente referidas, em especial a Teoria da Actividade, foram as 

fontes inspiradoras do Modelo Pedagógico 6F que agora se apresenta. 

É convicção dos autores de que qualquer modelo pedagógico a utilizar em 

ambientes de ensino, potenciadores de um aumento efectivo do grau de conhecimento 

pelos alunos envolvidos, deve ser capaz de responder positivamente a alguns pré-requisitos 

conceptuais, designadamente: 

• Como resolver satisfatoriamente o problema do ponto de partida: será possível 

identificar sempre o conteúdo inicial do processo de aprendizagem? Será possível 



resolver o problema da falta de uniformização de conhecimentos básicos dos 

alunos em relação a um determinado tema? 

• Como motivar para um estudo com qualidade: será possível mostrar o sentido de 

uma nova aprendizagem através de exemplos reais? Será possível motivar sem 

banalizar e sem deixar de transmitir o rigor dos conceitos, através de uma 

adequada formalização? 

• Como conseguir cumprir objectivos temporais no processo de aprendizagem: será 

necessário impor um determinado calendário a todos os alunos ou, em alternativa, 

pode ser assumida alguma flexibilidade temporal individual, dentro de um quadro 

global de referência? 

• Qual o papel mais adequado para o professor e para os alunos no processo: será 

apropriado o papel do professor apenas como transmissor de conhecimento ou, 

pelo contrário, este deverá assumir, apenas o papel de coordenador do processo? 

Neste contexto, quem assegura a qualidade dos conhecimentos adquiridos? E os 

alunos, como deverão investir na procura de novos conhecimentos? 

• Como conseguir o ambiente de trabalho ideal para a aprendizagem: Será 

necessário criar ambientes de trabalho em estreita consonância com a 

aproximação pedagógica adoptada? Estes ambientes têm alguma relação com o 

ritmo individual de aprendizagem? O trabalho em grupo pode ter um papel activo 

no processo de aprendizagem ou será apenas uma colocação logística das pessoas?  

 

Estas são apenas algumas das muitas questões que convirá considerar na procura 

constante da solução mais adequada para o problema da tão necessária melhoria do ensino. 

Mais do que tentativas de encontrar soluções pontuais para alguns aspectos do ciclo de 

aprendizagem, naturalmente meritórias, pensamos que convirá olhar o processo como um 

todo e tentar uma aproximação mais global para os problemas em aberto. Algumas 

melhorias de aspectos específicos, apesar da sua valia, podem não resultar por causas que 

nem sempre podem ser atribuídas ao aspecto que motivou a atenção especial. 

Por isso, propõe-se uma abordagem global que permita definir e implementar o 

ciclo completo de aprendizagem de um assunto, em qualquer área científica. Esta 

abordagem, que designamos por Modelo Pedagógico 6F, deve inspirar e suporta todo o 



processo de desenvolvimento de um módulo educativo: concepção, desenvolvimento e 

implementação de conteúdos, decurso do processo educativo e avaliação. 

Para que este suporte seja passível de concretização, o Modelo Pedagógico 6F 

contempla 6 fases: Motivação, Pré-Requisitos, Aquisição e Formalização dos 

conhecimentos, Aplicação dos conhecimentos, Actividades globais e Análise. 

Cada uma destas fases tem os seus objectivos específicos, dentro de um processo que é, 

por natureza, complexo. A sua individualização não é sinónimo de falta de comunicação 

funcional. Como em qualquer processo iterativo, como é o caso do processo educativo, a 

sua interligação funcional assegura o refinamento do processo e a utilização produtiva do 

caminho percorrido na clarificação e estabilização dos conceitos entretanto abordados. 

De seguida introduz-se cada uma das fases deste modelo. 

 

Motivação 

A motivação é o motor de qualquer actividade produtiva. Como se referiu aquando 

da apresentação da Teoria da Actividade, a motivação controla o comportamento humano e 

desempenha um papel fundamental não só na definição de objectivos como no seu 

prosseguimento. 

Tirando partido da emoção, a motivação deve ser uma constante em qualquer 

processo e/ou actividade. No nosso caso, está em causa a motivação para a aprendizagem 

de um determinado assunto, cuja importância pode não ser evidente. Por isso, a não ser 

conseguido um estado de motivação mínimo adequado ao assunto em questão (haverá, 

naturalmente, diferentes graus de motivação) pode estar comprometido todo o processo de 

aprendizagem, independentemente do esforço que o professor faça posteriormente e/ou da 

qualidade dos materiais de suporte. 

É fundamental que um novo assunto seja introduzido de tal forma que o aluno se 

sinta motivado e possa antever a utilidade do seu esforço. Esta utilidade tem tradução 

prática na forma positiva como se pode enfrentar determinada situação e resolver 

determinado problema. A motivação enquadra e dá sentido à aprendizagem. Sem que seja, 

por si só, uma garantia do êxito da aprendizagem tem, normalmente, um papel decisivo 

nesta. 

No Modelo Pedagógico 6F a motivação deve constituir um esforço inicial no 

processo de aprendizagem de qualquer assunto. O aluno deve ser confrontado com 

situações e problemas que conheça e, no seu âmbito, com questões para cuja resposta sinta 

que necessita de alargar o seu nível de conhecimento em especial na área do assunto que se 



pretende introduzir. Deste modo, tomará consciência de que a aprendizagem é uma 

necessidade. A interiorização desta necessidade preparará as condições iniciais desejadas, 

constituindo a motivação. 

Como foi afirmado, há claras vantagens em utilizar situações perfeitamente 

identificadas pelos alunos. Estas vantagens aumentam se for possível envolver 

directamente os alunos na preparação das situações que se pretendem utilizar. 

Para além da situação em si, as condições de êxito prendem-se com a identificação da 

melhor exploração pedagógica da situação, em especial através de questões que façam uma 

ponte com conhecimento anterior e demonstrem, claramente, novas necessidades de 

formação científica. Deste modo, será demonstrada a utilidade dos conhecimentos já 

adquiridos e serão identificados problemas que a aquisição de novos conhecimentos 

permitirá resolver. Assim, a fase de motivação tem também um efeito positivo no aumento 

da auto-estima individual. 

Esta fase de motivação pode ainda ter um efeito muito positivo na identificação de 

eventuais lacunas na formação anterior. Tendo o cuidado de não provocar o efeito oposto 

ao desejado, neste caso a desmotivação, a identificação de lacunas deve contribuir 

positivamente para o aumento da consciencialização sobre o seu nível de conhecimentos e 

ajudar a identificação dos pré-requisitos necessários ao estudo do assunto em causa. Neste 

caso, espera-se que seja provocada uma motivação para a revisão de assuntos que deveriam 

estar já consolidados. 

Ao contrário do que pode ser, inadvertidamente, assumido, esta fase requer um 

grande esforço de preparação por parte dos professores, uma grande perspicácia para a 

identificação das melhores situações que possam ser utilizadas no contexto do assunto em 

estudo e o domínio de novas tecnologias, para que seja possível explorar convenientemente 

as novas possibilidades das tecnologias multimédia. 

 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos são um conjunto de conceitos necessários à boa compreensão de 

um novo assunto. Naturalmente, os pré-requisitos podem ter vários níveis e ser mais ou 

menos directamente relacionados com o novo assunto. Para garantir a sua qualidade 

científica deverão ser definidos pelo professor. 

O problema prende-se com a consciência que os alunos devem ter acerca da 

correcta compreensão dos assuntos anteriormente estudados e do nível de conhecimento 

exigível à nova aprendizagem. Uma listagem organizada de pré-requisitos, e o acesso 



através de hiperligações aos respectivos conteúdos organizados num grafo estruturado, 

pode funcionar como auxiliar de memória neste processo. Apesar da orientação que seja 

possível fornecer, este processo é sempre individual e depende muito do perfil de 

consciência pessoal do aluno em causa. 

No Modelo Pedagógico 6F não sendo uma fase obrigatória é, claramente um 

momento que, com vantagem, deve ser utilizado por todos. Se para alguns será, 

simplesmente, a confirmação do seu nível de conhecimento, para outros será a 

oportunidade para clarificar e aprender o que, mais directamente, necessitam nesta 

situação. 

Esta fase poderia assumir uma forma de revisão de conteúdos, feita de maneira 

uniforme para todos os alunos. Neste caso, se para alguns alunos esta revisão poderia 

desempenhar um papel fundamental na nova aprendizagem para outros poderia ser um 

factor de desmotivação. Para além disso, poderá ser interpretado como um “prémio” para 

quem não desenvolveu a sua actividade de aprendizagem na altura adequada. Ainda mais: 

poderá, desta forma, estar a ser criado um espírito de “comodismo”, na medida em que 

poderá ficar a sensação de que haverá sempre um momento em que alguém ajudará a 

corrigir a falta de trabalho, num contexto de uniformização. 

Claramente, esta não é a postura subjacente a este modelo pedagógico. Pretende-se, 

pelo contrário, aumentar a responsabilização pessoal, premiar o esforço e empenhamento 

continuado e possibilitar e premiar o desenvolvimento e o aproveitamento das capacidades 

e potencialidades pessoais. 

A ultrapassagem positiva pelos pré-requisitos pode ser feita utilizando suportes 

muito variados. Para além dos recursos digitais, on-line ou off-line, que um ambiente de 

trabalho disponibilize directamente, podem ser utilizados software aplicativo específico, 

pesquisa em manuais, o diálogo com outros elementos da turma e o trabalho de grupo. 

Neste contexto, o trabalho em grupo pode desempenhar um papel de relevo, uma vez que 

tira partido da interacção social no confronto de opiniões e visões. Por implicar uma 

atitude pró-activa por parte do aluno, o recurso ao professor não deverá ser utilizado sem 

terem sido tentadas/esgotadas outras possibilidades. 

Não é possível prever o tempo normal de validação prévia dos pré-requisitos nem o 

número de vezes que os pré-requisitos vão ser visitados. É a atitude individual, ou de 

grupo, e a segurança em relação ao conhecimento em causa que determina a sua procura 

sempre que estes se manifestarem necessários. 

 



Aquisição e Formalização dos Conhecimentos 

Esta fase será aquela em o aluno fará a aquisição dos novos conhecimentos. Esta 

pode ser feita de variadas formas, desde a pesquisa bibliográfica, ao desenvolvimento de 

actividades de investigação, passando pela exposição, mas nunca esquecendo a 

formalização rigorosa dos conceitos em estudo. É fundamental que durante a aquisição e a 

formalização dos conhecimentos o aluno entenda e interiorize o assunto em estudo. 

Esta formalização rigorosa dos conceitos deverá, sempre que possível, ser 

acompanhada de exemplos de aplicação que permitam ao aluno uma apreensão mais fácil e 

duradoura. A aplicação de determinados resultados deverá também ser exemplificada em 

casos particulares. A obtenção de novos resultados poderá também ser feita pelo aluno a 

partir do desenvolvimento de actividades de investigação propostas. 

Nesta fase crucial da aprendizagem há um conjunto vasto de questões que deverão 

ser consideradas com cuidado, algumas das quais se prendem com o ritmo de 

aprendizagem e os objectivos a atingir, designadamente: 

- Deverá ser exigido a todos os alunos, cada um com as suas características específicas, 

o mesmo ritmo de aprendizagem? 

- Poderá esperar-se que todos os alunos atinjam os mesmos objectivos? E, neste caso, 

que objectivos e qual o seu nível? 

Não sendo possível apontar soluções milagrosas que resolvam definitivamente o 

problema da aquisição e formalização dos conhecimentos, pensamos que a experiência 

entretanto adquirida quer nas áreas da pedagogia e da didáctica, quer na utilização das 

novas TIC na aprendizagem, permite apontar caminhos que, com alguma segurança, levem 

à melhoria efectiva da qualidade do ensino. 

Em primeiro lugar, defende-se a criação de um ambiente de trabalho que privilegie 

a aprendizagem colaborativa, através de um saudável trabalho em grupo com o primado da 

ajuda mútua, onde a presença do professor tem essencialmente a função de apontar 

caminhos em vez de dar respostas, onde a identificação de dificuldades e sucessos é 

utilizada para alargar a discussão e o domínio da investigação e, finalmente, o confronto 

entre os diferentes caminhos encontrados para atingir determinado objectivo não tem 

propósitos de avaliação antes visa o enriquecimento pessoal e colectivo. 

Um ambiente de trabalho deste tipo poderia ter, como suporte, a utilização de 

manuais escolares e prever a resolução de fichas de trabalho, devidamente planificadas 

pelo professor. No entanto, esta opção seria castrante quanto à utilização das possibilidades 



tecnológicas perfeitamente acessíveis, desadequada quanto à realidade actual e 

desmotivador quanto às expectativas dos formandos. É pois neste contexto que se afigura 

como desejável conjugar os objectivos pedagógicos com as potencialidades das novas 

tecnologias para potenciar o desenvolvimento do processo de aprendizagem e os resultados 

esperados, assegurando a motivação de todos os intervenientes. 

Por isso, defendemos vivamente o desenvolvimento de conteúdos digitais hiper-

media, em que a qualidade da concepção estética e funcional dos conteúdos, aliada à boa 

exploração das possibilidades actuais do multimédia e às potencialidades dos conteúdos 

estruturados na base de hiperligações, coloque à disposição do aluno um ambiente 

altamente motivador. Naturalmente, este tipo de conteúdos poderá ser desenvolvido para 

utilização individual ou para utilização em rede. Naturalmente, e de acordo com a 

experiência dos autores e os resultados de alguns projectos europeus, conteúdos de 

qualidade com estas características são muito difíceis de implementar individualmente e 

obrigam, normalmente, à colaboração de uma equipa de especialistas. 

A resolução de problemas e o desenvolvimento de actividades, como forma de 

aquisição de conhecimentos e de motivação, é uma das estratégias a ser utilizada, havendo 

o cuidado de não ser colocada em causa a importância da formalização rigorosa dos 

conceitos. Apesar das suas vantagens, não deverá ser esquecido que cada problema é um 

problema, e não é pelo facto de ser conhecida a resolução de alguns problemas que é 

adquirida a capacidade de resolução de todos os outros. Para que o aluno possa tomar 

consciência adequada da matéria com que está a lidar, é fundamental que o mesmo tenha 

capacidade para apresentar e justificar os respectivos fundamentos e o raciocínio utilizado 

na resolução do problema, bem como utilize o seu sentido crítico em relação aos resultados 

obtidos, como forma de validação do processo de resolução utilizado. 

A disponibilização de um ambiente informático, com as características 

anteriormente referidas e para utilização em grupo, como suporte desta fase permitirá criar 

condições efectivas para o desenvolvimento da aprendizagem com ritmos diferenciados, de 

acordo com as capacidades individuais e do grupo de trabalho.  

No entanto, e uma vez que o modelo pedagógico aqui proposto se destina à 

utilização em contexto real, isto é, na escola, não poderá deixar de assegurar os objectivos 

definidos nesse contexto, nomeadamente em relação aos tempos disponíveis para a 

leccionação de cada assunto. Por isso, deverá ser disponibilizado ao formando um 

planeamento temporal para o assunto, com indicação dos tempos indicativos para cada 

tópico e sub-tópico, como forma de ajudar cada aluno/grupo a gerir o seu próprio tempo. O 



atraso num determinado tópico não significa incumprimento de objectivos. Por outro lado, 

a redução do tempo planeado abre um espaço suplementar às fases seguintes de aplicação e 

exploração. 

 

Aplicação dos Conhecimentos 

Nesta fase os alunos terão oportunidade de resolver exercícios de aplicação 

directamente relacionados com conteúdos específicos, utilizando os conhecimentos 

anteriormente adquiridos. 

Deste modo, está a desenvolver-se a capacidade de aplicação de conceitos e 

resultados, dentro do contexto do estudo de determinado assunto. Esta aplicação, 

direccionada, permite uma consolidação da aprendizagem parcial. 

O que distingue fundamentalmente esta fase da seguinte, é o facto de os problemas aqui 

apresentados serem focalizados e estarem, normalmente, desligados de uma situação real 

concreta. No entanto, reconhece-se não ser fácil identificar problemas reais que apenas 

necessitem da aplicação de um tópico ou sub-tópico de um determinado assunto! 

 

Actividades Globais 

Esta fase pressupõe a resolução de problemas que envolvam mais do que um dos 

conceitos estudados, permitindo a sua interligação, sempre que possível num contexto de 

problemas reais. Pretende-se, deste modo, assegurar uma boa capacidade de 

relacionamento dos conhecimentos adquiridos 

Um aspecto que merece ser realçado consiste na proposta de resolução, nesta fase, 

de problemas que tenham sido apresentados na fase da motivação, e tenham ficado, 

propositadamente, em aberto. A resolução destes problemas, nesta fase, permite reforçar a 

motivação e a auto-confiança do aluno. 

 

Análise 

Numa fase final do processo de aprendizagem, é necessário que o formando tome 

consciência dos progressos obtidos. Esta consciencialização poderá ser obtida de várias 

formas, uma das quais através da evidência da sua capacidade para relacionar os 

conhecimentos adquiridos e estabelecer estratégias eficazes na resolução de problemas. 

O aluno deverá fazer uma retrospectiva dos conteúdos leccionados e dos problemas 

que foi capaz de resolver. 



Propõe-se que o aluno seja incentivado a identificar outras áreas e/ou situações da 

vida real, diferentes das abordadas nas aulas, em que os novos conhecimentos se 

manifestem úteis. Se o aluno tiver esta capacidade, mostra ter conseguido não só adquirir 

os conhecimentos que eram propostas como ter a capacidade para os utilizar. 

Uma outra capacidade a desenvolver prende-se com a formulação de problemas. 

Para além do desenvolvimento da capacidade de comunicação e de expressão, essenciais 

num contexto de pensamento estruturado, está a exercitar a sua capacidade de modelação 

de situações, imaginárias ou reais. Esta capacidade, para além de uma boa indicação do 

nível de conhecimentos adquiridos, reforça a auto-estima. 

 

Arquitectura funcional do Modelo Pedagógico 6F 

O processo educativo é eminentemente iterativo. Por isso, as fases do Modelo 

Pedagógico 6F, apesar de individualizadas, têm múltiplas ligações funcionais. Este 

modelo pedagógico não pretende modelar um processo puramente sequencial. Apesar de 

ter uma linha central de desenvolvimento, como pode ser verificado na Arquitectura 

Funcional que se apresenta na Fig. 2, são diversas as ligações funcionais entre fases que 

permitem a existência de ciclos e relações bilaterais, para além das naturais relações 

sequenciais. 

 

 
Fig. 2 – Arquitectura funcional do Modelo Pedagógico 6F 

 

A Motivação [1], para além do seu papel fundamental no início do processo 

educativo, mantém uma relação funcional bilateral com os Pré-Requisitos [2], sendo 

admissível que o aluno possa transitar repetidamente entre uma e outra, em benefício das 

restantes etapas do processo: a motivação pode ajudar a identificar os pré-requisitos do 

tema em estudo tal como os pré-requisitos podem utilizar a motivação para o seu 

enquadramento no âmbito do tema em estudo. 



Os Pré-Requisitos [2] são um recurso fundamental colocado à disposição de todo o 

processo, e que não tem que ser utilizado imediatamente após a motivação. No entanto, 

enquanto conteúdo de qualidade e suporte importante para o estudo do tema em questão, 

está sempre disponível, podendo ser acedido a partir de qualquer das fases, em especial 

durante a Aquisição e Formalização dos conhecimentos [3], a Aplicação dos 

conhecimentos [4] e as Actividades globais [5]. 

Uma vez motivado, o aluno passa, naturalmente, para a Aquisição e Formalização 

dos conhecimentos [3]. Durante esta fase pode haver uma grande interacção pontual com 

os pré-requisitos, assegurando-se, deste modo, que o aluno dispõe de toda a informação 

científica de que necessita para uma aprendizagem de qualidade. 

Durante a Aplicação dos conhecimentos [4] é natural que o aluno sinta necessidade 

de rever alguns dos conhecimentos anteriormente adquiridos, podendo estabelecer-se uma 

relação circular (em loop) entre estas duas fases. Pode fazer, igualmente, sentido haver o 

recurso pontual aos pré-requisitos. 

As Actividades globais [5] têm, como se viu, uma função múltipla. Por isso, é 

natural o estabelecimento de interacções com a motivação, com os pré-requisitos e com a 

aquisição e formalização dos conhecimentos. 

Finalmente, a Análise [6] deve ser uma fase terminal em que a maturidade na 

matéria em estudo deve tornar desnecessária a existência de relações com as fases 

anteriores. A importância está centrada na aplicação futura da matéria já completamente 

estudada. 

 

Aplicação da Teoria da Actividade ao Modelo Pedagógico 6F 

A fim de facilitar a compreensão da ligação conceptual entre o Modelo Pedagógico 

6F e a Teoria da Actividade, referida em 3.3., apresenta-se a modelação dos diferentes 

componentes desta teoria no contexto da aplicação do Modelo Pedagógico 6F ao ensino da 

Matemática, no ensino secundário. 

 

Objectivos e Resultados: 

- Aquisição e aplicação de conhecimentos 

matemáticos 

- Desenvolvimento de capacidades 

* Acesso à informação, comunicação,  



auto-aprendizagem, ... 

- Aquisição de conhecimentos matemáticos 

 

Sujeitos: 

- Alunos do ensino secundário 

- Professores 

 
 

Ferramentas: 

- Site Web 

- Animações em Flash 

- Calculadora gráfica, sensores, SW 

específico (e.g. Cabri-Géomètre), ... 
 

 

Comunidade: 

- Escola secundária 

- Sala de aula, com uma organização e 

material adequados 

 
 

Regras: 

- Contacto com as matérias através de auto-

aprendizagem 

- Trabalho em grupo 

- Testes: parciais e um teste global 
 

 

Divisão de Trabalho: 

- Professor: Preparação dos materiais, 

acompanhamento, análise e correcção de 

instrumentos de avaliação 

- Alunos: Exploração do Site Web, 
 



discussão, resolução de problemas e 

resolução dos testes 

 

 

Conclusões 

 

São claras as vantagens decorrentes da concepção e desenvolvimento de um 

modelo pedagógico anteriormente á implementação de uma experiência pedagógica. Sem a 

aplicação de um modelo pedagógico global, as melhorias parciais que se pretenderiam 

introduzir no processo de aprendizagem podem perder significado, ou deixar de ser 

relevantes, no contexto do processo global, por efeito dos aspectos que lhe são marginais. 

O Modelo Pedagógico 6F, com as fundamentações teórica e prática que lhe estão 

subjacentes, pretende ser um contributo para o desenvolvimento de novos ambientes de 

aprendizagem de maior qualidade e com melhores resultados. 

Este modelo não é específico para uma área científica específica. No entanto, 

considera-se que se adapta muito bem ao ensino da Matemática. Com o estigma que a 

Matemática tem, nomeadamente junto das camadas mais jovens da população estudantil no 

nosso país, pensamos ser imperativo alterar as aulas desta disciplina para que, mais do que 

espaços de mera transmissão de conhecimentos, se transformem em verdadeiros 

laboratórios de aprendizagem e de mudança de atitude perante a disciplina. 

Os professores, desde a sua formação básica até à formação contínua, devem ser 

confrontados com este imperativo! Para poderem ultrapassar positivamente este desafio, 

aqueles deverão ser dotados dos conhecimentos necessários que lhes permitam criar, 

fundamentadamente, o seu modelo pedagógico ou adaptar os modelos pedagógicos 

referidos na literatura às suas próprias necessidades. 

Para além de uma formação científica adequada, não poderá ser negligenciado o 

desenvolvimento, junto dos alunos, de algumas das capacidades que contribuem, 

decisivamente, para aumentar as possibilidades de êxito no contexto da sociedade actual: 

trabalhar num contexto social e tecnológico actualizado, valorizar o trabalho em equipa, 

assumir os valores éticos de cidadania e fomentar o empreendorismo e a inovação. 

Para isso, o professor deverá assumir que tem uma necessidade constante de 

desenvolver novos materiais de ensino, de acordo com modelos e paradigmas adaptados à 

área em que trabalha e ao grupo de alunos que tem perante si e utilizando as tecnologias 

actuais mais adequadas. Para além das vantagens comprovadamente existentes do uso de 



conteúdos multimédia, o professor deverá estar atento aos novos desenvolvimentos 

tecnológicos, como os que derivam da massificação dos ambientes virtuais e das realidades 

aumentadas e realidades mistas. 

Sendo certo que a adaptação dos conteúdos educativos a diferentes tecnologias e 

suportes ainda não é um problema solucionado, deverão ser utilizadas preferencialmente 

formatos normalizados e ambientes de desenvolvimento abertos. 
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Os Primeiros Passos do Ensino da Matemática em Portugal 

 

Em Portugal antes do século XV, não existia grande interesse pelo estudo das 

matemáticas, tendo o seu incremento ficado marcado pelo desenvolvimento da “arte de 

navegar”. A dependência da Naútica em relação à Astrologia e à Astronomia estimulou 

o estudo da Geometria. Por sua vez o crescimento da navegação estimulou as trocas 

comerciais e com elas desenvolveu-se a Aritmética. 

Apesar de D. Henrique ter manifestado o desejo de promover o estudo das 

disciplinas quadriviais (Aritmética, Geometria, Astronomia e Música), a verdade é que, 

quando D. Manuel I criou uma cadeira de Astronomia, os professores para ela 

designados eram médicos. Se D. Henrique tivesse tido êxito na implementação dos 

estudos do quadrivium, certamente não seria necessário recrutar médicos para leccionar 

Astronomia.1  

Somente alguns anos mais tarde se iniciou em Portugal o ensino teórico das 

matemáticas. Era Pedro Nunes professor da Universidade de Coimbra. Em 1530, estava 

ainda a Universidade sediada em Lisboa quando Pedro Nunes ingressou na regência de 

Filosofia Moral, Lógica, e Metafísica, onde exerceu dois anos. A partir de 1544, com a 

Universidade já em Coimbra, passou a leccionar Matemática, introduzida na Faculdade 

de Medicina pelos novos estatutos. Aí se manteve durante dezoito anos, até à sua 

jubilação em 4 de Fevereiro de 1562. Após a sua saída, os estudos matemáticos 

entraram em decadência. 

                                                
1 Albuquerque, Luís; Para a História da Ciência em Portugal. Lisboa: Livros Horizonte, 1973,  
pp. 101-103. 



 

Em 1590, foi criada a Aula da Esfera2 no colégio jesuítico de Santo Antão na 

qual, inicialmente, se ensinava a “arte de marear”, tendo a Geometria elementar sido 

introduzida em meados de seiscentos e a Aritmética surgido com no curso do Padre 

Gonzaga em 1700. A introdução de tais matérias justificou-se pela necessidade de 

formar engenheiros. Após a independência de Portugal em relação à Espanha, tornou-se 

fundamental desenvolver a construção de fortificações e a “arte da guerra” o que 

pressupunha o conhecimento de Geometria e Aritmética. Era então altamente 

prestigiante a profissão de engenheiro. 

A necessidade de defesa e manutenção da independência, incrementou o 

desenvolvimento da Arquitectura Militar. Como a contratação de estrangeiros se 

revelava inoportuna, mandou D. João IV abrir em Lisboa em 1647, uma Aula de 

Fortificação e Arquitectura Militar. Nela se ensinava Aritmética, Geometria e 

Trigonometria Plana. A direcção do ensino coube a Luís Serrão Pimentel que redigiu 

manuais destinados às suas aulas.3  

Já no século XVIII, D. João V mandou vir, de Itália, Musarra, Capacci e 

Carbone para dirigir a instrução Matemática nos colégios. Foi também com este 

monarca que alguns portugueses receberam bolsas para estudar em universidades 

estrangeiras a fim de obterem formação. Destacamos Manuel de Azevedo Fortes, por se 

ter dedicado à Matemática e por ter sido, depois, professor na citada Aula de 

Fortificação e Arquitectura Militar4.  

Com o objectivo de desenvolver o comércio, surgiu em 1759 a Aula de 

Comércio5. No capítulo XVI dos Estatutos da Junta de Comércio, afirmava-se que à dita 

aula deviam presidir um ou dois mestres: 

                                                
2 Valente, Wagner; Uma História da Matemática Escolar no Brasil (1730-1930).São Paulo: Annablumer 
Editora, 1999, pp.26-29. 
Carvalho, Rómulo; História da Educação em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1986, pp. 
378-382. 
3 Albuquerque, Luís; Para a História da Ciência em Portugal. Lisboa: Livros Horizonte, 1973, pp. 157-
162. 
Ribeiro, José Silvestre; História dos Estabelecimentos Scientificos Litterarios e Artisticos de Portugal 
nos Sucessivos Reinados da Monarchia. Tomo II. Lisboa: Tipographia da Academia Real de Sciencias, 
1871, P.75. 
4 Albuquerque, Luís; Para a História da Ciência em Portugal. Lisboa: Livros Horizonte, 1973, pp. 162-
166 
5 Alvará de 19 de Abril de 1759.  
Carta de Lei de 30 de Agosto de 1770. 
Ribeiro, José Silvestre; História dos Estabelecimentos Scientificos Litterarios e Artisticos de Portugal 
nos Sucessivos Reinados da Monarchia. Tomo I , III, V e VI. Lisboa: Tipographia da Academia Real de 
Sciencias, 1871,1873, 1876. Pp-273-280, pp.37-42, pp-227-228 e pp. 17-18 (respectivamente). 
Carvalho, Rómulo; História da Educação em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1986, 
pp.458-461. 



 

“dos mais peritos, que se conhecerem, determinando-lhes ordenados 
competentes, e as obrigações que são próprias de tão importante emprego” 

 

O seu provimento era trienal e prorrogável. 

Com a criação do Real Colégio dos Nobres6 em 7 de Março de 1761 e devido à 

falta de professores qualificados, mandou o Marquês de Pombal recrutar em Itália, 

Ângelo Brunelli e Miguel Franzini. O primeiro leccionava Aritmética, Geometria e 

Trigonometria. O segundo Álgebra e Cálculo.  

Mas, quer o facto de as matérias serem excessivas e não adequadas ao nível 

etário dos alunos, quer também a nacionalidade dos professores e a falta de compêndios 

adequados, evidenciaram a inutilidade de um ensino científico nos moldes então 

adoptados. 

Em 1769 Brunelli retirou-se e Franzini também o fez no ano seguinte, ficando o 

Colégio privado das matemáticas e, consequentemente, não podendo também a Física 

manter-se.  

Só com a reforma da Universidade de Coimbra7, que o Marquês de Pombal 

reconstituiu e dotou de novos estatutos, veio a ser criado definitivamente o ensino das 

ciências exactas. Segundo o reformador D. Francisco de Lemos, de 1612 até 1653, 

portanto durante 41 anos, a cadeira de Matemática não teve professor e à data da 

reforma pombalina, encontrava-se vaga há sessenta anos.8  

Com a reforma de 1772, estabeleceu-se, na Universidade de Coimbra, um curso 

fixo de Matemática, numa faculdade com as honras e privilégios de todas as outras. 

Monteiro da Rocha elaborou e redigiu os Estatutos da nova Faculdade de Matemática 

onde ele próprio exerceria o magistério. No Livro III, Parte Segunda dos ditos  Estatutos 

foi tratada a Faculdade de Matemática e o seu Curso Matemático. 

Segundo esses Estatutos, todos os estudantes: 

                                                
6 Carta de Lei de 7 de Março de 1761. 
Ribeiro, José Silvestre; História dos Estabelecimentos Scientificos Litterarios e Artisticos de Portugal 
nos Sucessivos Reinados da Monarchia. Tomo I ,II e III. Lisboa: Tipographia da Academia Real de 
Sciencias, 1871 -1873. Pp-282-294, p.97 e pp.126-133 (respectivamente). 
Carvalho, Rómulo; História da Educação em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1986, 
pp.446-452. 
7 Carvalho, Rómulo; História da Educação em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1986, 
pp.469-483. 
8 Lemos, Dom Francisco; Relação Geral do estado da Universidade de Coimbra in  Memórias da 
Academia Real das Sciencias de Lisboa. Nova Série, Tomo VII, Parte I. Lisboa: Typographia da 
Academia, 1895, pp 45-54. 



 

“(...) deverão entrar no Curso Matemático previamente exercitados e 
expeditos na pratica das quatro Regras Fundamentaes da Arithmetica, que 
se aprendem na Escola.” 9 
 

O curso propriamente dito consistia em quatro cadeiras, uma por cada ano.  

 

“A Primeira cadeira será de Geometria. Nella se ensinarão no Primeiro 
Anno, do Curso Mathematico os Elementos de Aritmética, e de Geometria, e 
Trigonometria Plana; com a applicação de huma, e outra às Operações da 
Geodesia, Stereometria, etc. 

 

A Segunda será de Álgebra. Nella se explicarão no Segundo Anno do curso 
os Elementos do Cálculo Literal; ou Álgebra Elementar; e os Princípios do 
Cálculo Infinitesimal Directo e Inverso, com a sua applicação à Geometria 
Sublime, e Transcendente. 

 

A Terceira será de Phoronomia. Nella se ensinará a sciencia Geral do 
movimento com a sua aplicação a todos os Ramos da mesma Phoronomia, 
que constituem o Corpo das Sciencias Physico-Mathematicas; como são a 
Mechanica, Statica, Dynamica, Hydraulica, Hydrostatica, Optica, Dioptrica, 
etc. 

 

A Quarta finalmente será de Astronomia. Nella se ensinará a Theoria do 
movimento dos Astros, tanto Fysica como Geometrica; com a prática do 
Cálculo, e Observações Astronómicas; e com as mais Sciencias, que 
dependem da mesma Astronomia.” 10 
 

Os tempos lectivos distribuíam-se em dois períodos de aulas: um de manhã 

dividido em dois, o primeiro para a Geometria e o segundo para a Álgebra. De tarde o 

primeiro tempo destinava-se à Foronomia e o segundo à Astronomia. Cada aula tinha a 

duração de hora e meia. 

Para além dos conteúdos a serem ensinados em cada uma das cadeiras, os 

Estatutos impunham metodologias e práticas de carácter didáctico e pedagógico. À 

exposição do professor, os alunos deviam assistir em silêncio. No início da aula 

seguinte esclareciam as suas dúvidas. Aos alunos eram propostos três tipos de 

exercícios: vocais, práticos e escritos. Deviam os professores: 

 

                                                
9 Estatutos da Universidade de Coimbra - III Volume. 2ª edição. Coimbra: Universidade de Coimbra, 
1972, p. 156. 
10 Estatutos da Universidade de Coimbra. III Volume. 2ª edição. Coimbra: Universidade de Coimbra, 
1972, pp. 166-167.  



 

“Distinguir-se na maior diligência em fazer circular pelos seus discípulos 
um exercício vivo e eficaz que os anime e interesse no estudo importante 
destas sciencias” 
 

Com a extinção das aulas de Matemática do Colégio dos Nobres foram estas 

deslocadas para a Universidade, onde acabava de se criar o curso de Matemática. 

Transferiram-se para a Universidade dois professores: Miguel Ciera e Miguel Franzini 

que entretanto havia regressado.  

Miguel Franzini ocupou-se da regência da Álgebra, José Monteiro da Rocha das 

Ciências Físico-Matemáticas e Miguel Ciera da Astronomia. No primeiro ano de 

funcionamento 1772-1773 excepcionalmente, Miguel Franzini leccionou Aritmética, 

Geometria e Trigonometria e só no ano seguinte passou a ministrar Álgebra. Os três 

professores receberam o grau de Doutor antes do início das aulas. Em 10 de Outubro de 

1872, o já Doutor Monteiro da Rocha fez a abertura da Faculdade de Matemática, 

proferindo a lição inaugural.  

Em Outubro do ano seguinte, foi confiada a cadeira de Geometria a José 

Anastácio da Cunha, coadjuvado por dois substitutos. Foi ainda autorizado que, depois 

de provido na cadeira, recebesse o grau de Doutor. 

Os alunos que concluíssem o Curso Matemático destinavam-se à Armada, 

Engenharia, Arquitectura e Agrimensura. As profissões de Cosmógrafo-mor e 

Arquitecto, bem como o ofício de Medidor de Concelho, eram exercidas 

exclusivamente por formados no Curso Matemático. Para além do acesso a estes 

empregos, o Curso Matemático habilitava para o ensino de matemática fora da 

Universidade. Os que quisessem ser docentes na Universidade teriam que obter o grau 

de Licenciado e Doutor, tendo para tal, que frequentar mais um ano em que ouviriam a 

repetição das aulas do 3º e 4º ano. 

 

“Os bachareis, formados, que pretendiam prosseguir nos actos grandes, 
eram obrigados a frequentar mais um anno, tornado a ouvir as lições do 3 
e 4 anno do curso mathematico. No fim podiam requerer para serem 
admitidos ao acto de repetição, que consistia na defesa de theses escolhidas 
pelo repetente (...) depois do acto e como em familia, explorava a 
capacidade do candidato, e o habilitava com a sua approvação para o gráu 
de Doutor, conferindo-lhe o gráu de licenciado (...).”11 
 

                                                
11 Freire, F. C. - Memoria da Faculdade de Mathematica. Coimbra, 1872, p. 26. 



 

 

A Laicização da Formação de Professores de Matemática em Portugal 

 

Foi o início, em 1772, de um curso, o Curso Matemático, cuja finalidade 

contemplava a formação de professores de Matemática, surgindo assim um grupo de 

professores laicos que, embora guiado por modelos escolares anteriores, rompeu 

definitivamente com a exclusividade da instrução a cargo de religiosos.  

Aos professores de Matemática passaram a ser exigidos determinados requisitos, 

devendo sujeitar-se a provas públicas para atestar a sua competência. Estava, assim, 

lançada, antes do final do século XVIII, a profissionalização da carreira docente. 

Mas, ainda neste século, serão também as escolas militares criadas durante o 

reinado de D. Maria I que fornecerão um grande número de docentes que marcarão o 

ensino da Matemática elementar. Quando D. Maria I chegou ao trono, o estudo da 

navegação e os estudos militares encontravam-se empobrecidos. Criou, então, em 

Lisboa a Academia Real da Marinha12, deixando expresso nos seus estatutos que os 

lentes e seus substitutos teriam que ter o grau de licenciados pela Faculdade de 

Matemática e, para o futuro, aqueles que tivessem o grau pela própria Academia Real 

da Marinha. 

Na Academia Real da Marinha, além das matérias específicas eram leccionadas 

matemáticas puras. O curso tinha a duração de três anos com a seguinte distribuição13:  

1º ano: Aritmética, Geometria e Trigonometria Recta com seu uso prático 

mais próprio aos oficiais do mar. 

2º ano: Princípios de Álgebra até às equações do segundo grau, inclusive, 

primeiras aplicações dela à Aritmética e Geometria; Secções Cónicas e 

Mecânica com a sua aplicação imediata ao Aparelho e Manobra. 

3º ano: Trigonometria Esférica, Navegação teórica e prática e seus 

rudimentos de Táctica Naval. 

 

                                                
12 Carta de Lei de 5 de Agosto de 1779. 
Resolução Régia de 6 de Junho de 1798. 
Decreto de 31 de Março de 1821. 
Decreto de 26 de Julho  de 1822. 
Resolução Régia de 3 de Novembro de 1825. 
 Ribeiro, José Silvestre; História dos Estabelecimentos Scientificos Litterarios e Artisticos de Portugal 
nos Sucessivos Reinados da Monarchia. Tomo II. Lisboa: Tipographia da Academia Real de Sciencias, 
1872. Pp-32-36 e pp. 375-393. 
13 Carta de Lei de 1 de Abril de 1796. 



 

Os professores e alunos da Academia Real da Marinha eram, então, igualados, em 

privilégios, aos lentes da Universidade de Coimbra. 

D. Maria I estabeleceu, também em Lisboa, em Janeiro de 1790 a Academia Real 

de Fortificação, Artilharia e Desenho que viria, mais tarde, em 1837, a transformar-se 

em Escola do Exército. O curso tinha a duração de quatro anos e para admissão eram 

exigidos exames de Aritmética, Geometria, Cálculo Diferencial e Integral de acordo 

com as armas a que se destinavam os alunos.  

Paralelamente à Academia Real da Marinha, para os oficiais da Marinha de 

Guerra, criou a Academia Real dos Guardas-Marinhas14, que se transformou em 1845 

em Escola Naval. Para esta última exigia-se a pertença à nobreza, sendo esta a única 

característica que a distinguia da Academia Real da Marinha. 

A remodelação em 1803 da Academia da Náutica, Debuxo e Desenho, que se 

converteu em Academia Real da Marinha e Comércio do Porto15, exerceu uma 

profunda influência não só na preparação superior da cidade do Porto como também do 

Norte. Primitivamente, destinou-se ao estudo da Matemática e de línguas estrangeiras, 

sendo mais tarde ampliada com uma aula de Filosofia Racional e outra de Agricultura. 

Mais tarde ainda incluiu uma cadeira de primeiras letras. Num único estabelecimento 

incluíram-se, assim, os três graus de ensino, podendo os alunos ascender desde as 

primeiras letras ao curso superior de Matemática. 

No curso de Matemática, com três anos, ensinava-se: 

! Aritmética, Geometria e Trigonometria Plana, no primeiro 

ano 

! Cálculo Diferencial e Integral, noções de Estática, 

Dinâmica, Hidrostática e Óptica, no segundo ano 

! Trigonometria Esférica e  Arte de Navegar, teórica e 

prática, no terceiro ano.  

Com a chegada ao Governo de Passos Manuel, em 1836, foi implementada uma 

reforma da Instrução Pública. Relativamente à Universidade, fixaram-se os cursos de 

ciências matemáticas em cinco anos.  

                                                
14 Carta de Lei de 14 de Dezembro de 1782. 
Carta de Lei de 1 de Abril de 1796. 
Resolução Régia de 8 de Janeiro de 1800.  
15 Alvará de 9 de Fevereiro de 1803. 
Alvará de 29 de Julho de 1803. 



 

Em 1837 o Ministro de Guerra Sá da Bandeira fundou em Lisboa a Escola 

Politécnica16, a qual se destinava a habilitar os alunos para os diferentes cursos do 

Exército e da Marinha, bem como a ministrar a instrução geral superior para outras 

profissões científicas.  

Entre as dez cadeiras da Escola Politécnica, as duas primeiras respeitavam à 

Matemática. 

O primeiro provimento para as cadeiras da Escola Politécnica (por dois anos) foi 

feito pelo Governo passando depois a ser feito por concurso público. Havia um Lente 

Proprietário por cadeira, coadjuvado por três Lentes Substitutos, que apoiavam as 

quatro primeiras cadeiras. Ao fim de vinte anos de bom serviço, os professores eram 

jubilados com o vencimento integral, podendo continuar a exercer o magistério 

vencendo mais um terço do ordenado. Ao fim de trinta anos de serviço, poderiam ser 

jubilados com este acréscimo.. O magistério era vitalício. 

Em 1837 a Academia Real da Marinha e Comércio do Porto foi substituída pela 

Academia Politécnica do Porto17. O seu primeiro director foi o matemático Sebastião 

Corvo d’Andrade. Tinha por fim o ensino das ciências industriais e destinava-se à 

formação de: engenheiros civis de todas as classes, oficiais da Marinha, pilotos, 

comerciantes, agricultores, directores de fábricas e os artistas em geral. 

Faziam parte dos cursos da Academia Politécnica, as seguintes cadeiras de 

Matemática: 

1ª- Aritmética, Geometria elementar, Trigonometria plana, Álgebra até às 

equações do segundo grau 

2ª- Continuação da Álgebra, sua aplicação à Geometria, Cálculo Diferencial 

e Integral, princípios de Mecânica 

3ª- Trigonometria Esférica, princípios de Astronomia, de Geodesia, 

Navegação teórica e prática  

 

As escolas ligadas ao ensino militar revelaram-se de uma extrema importância na 

formação de engenheiros e muitos dos seus professores notabilizaram-se como autores 

consagrados de trabalhos e livros de texto de Matemática: José Maria Dantas Pereira de 

                                                
16  Decreto de 11 de Janeiro de 1837. 
17 Decreto de 13 de Janeiro de 1837.  



 

Andrade (Academia dos Guardas-Marinhas), Francisco Simões Margiochi (Academia 

Real da Marinha), Villela Barbosa (Academia Real da Marinha), Francisco de Borja 

Garção Stockler (Academia Real da Marinha), José Cordeiro Feyo (Academia Real da 

Marinha), Daniel Augusto da Silva (Escola Naval), Filipe Folque (Escola Politécnica), 

Adriano Augusto da Pina Vidal (Escola do Exército), Carlos Augusto Moraes de 

Almeida (Colégio Militar) e Augusto José da Cunha (Escola Politécnica). 

O papel das escolas militares foi, portanto, fundamental e nelas germinou o ensino 

da Matemática elementar. O ímpeto da escolarização da Matemática e a sua introdução 

definitiva enquanto matéria curricular estão associados ao aparecimento das escolas 

militares, sendo a Aula de Fortificação e Arquitectura Militar a pioneira. Alguns dos 

seus alunos vieram a tornar-se docentes de Matemática, pelo que não as podemos 

esquecer quando falamos da história da formação de professores. 

A partir de meados do século XIX era exigido aos professores das disciplinas de 

Matemática que preenchessem os requisitos do Decreto de 14 de Dezembro de 185218. 

Para além dos documentos legais, os futuros professores deveriam ainda prestar exame 

perante o reitor dos liceus de Lisboa, Porto ou Coimbra. O programa desses exames era 

o seguinte: 

 

Aritmética 

� História da origem e progressos da Aritmética 

� Diferentes sistemas de numeração e preferência decimal 

� As quatro operações sobre os números inteiros, decimais, complexos 

e suas provas 

� Fracções: as quatro operações, contínuas, conversão em dízima, 

avaliação da dízima periódica por meio de uma fracção 

� Potências dos números e extracções das raízes quadrada e cúbica 

� Razões e proporções e em especial – regra de três directa, inversa, 

composta; regra de juros, regra de companhia 

                                                                                                                                          
Ribeiro, José Silvestre; História dos Estabelecimentos Scientificos Litterarios e Artisticos de Portugal 
nos Sucessivos Reinados da Monarchia. Tomo VI. Lisboa: Tipographia da Academia Real de Sciencias, 
1876, pp-160-181. 
18  Decreto de 14 de Dezembro de 1852, publicado no Diário de Governo n.º302 de 22 de Dezembro de 
1852 



 

� Progressões: por diferença, por quociente 

� Logaritmos: sua teoria, diferentes sistemas, sistema tabular, 

formação das tábuas, seu uso. 

 

Álgebra 

� Primeiras noções de Álgebra compreendendo história da origem e 

progresso da Álgebra 

� Método dos coeficientes indeterminados 

� Análise determinada e indeterminada, 1º e 2º grau 

� Binómio de Newton 

� Teoria algébrica dos logaritmos 

� Juros compostos 

� Amiudados 

� Descontos 

� Regra da falsa posição  

� Regra da liga 

� Regra de câmbios 

 

Geometria 

� História da origem e progresso da Geometria 

� Sintética: das linhas, superfícies, sólidos, método prático de medir 

linhas, superfícies e sólidos 

� Analítica a duas dimensões  

� Trigonometria plana, formação das tábuas dos senos, co-senos, etc.  

� Aplicações ao nivelamento, agrimensura, topografia, 

� Teoria das secções cónicas, método prático de as descrever, seus 

principais usos nas artes 



 

As respostas aos problemas que eram resolúveis pela Aritmética, Álgebra ou 

Geometria eram dadas por escrito. Os exames eram feitos com base no Curso de 

Matemáticas Puras de Francoeur19, sendo dado ao examinando, durante a prova, tempo 

para consulta. Realça-se desde já a inclusão, nos exames, de questões sobre “história da 

origem e progressos dos conteúdos”. 

Em finais do século XIX, os professores do Ensino Técnico eram equiparados, em 

categoria e honras, aos professores dos liceus centrais20, sendo o seu provimento feito 

por concurso de provas públicas e documentais. Estas provas, na Matemática, 

consistiam numa dissertação escrita, sobre matéria da cadeira; duas lições orais, de uma 

hora cada, sobre ponto tirado à sorte com quarenta e oito horas de antecedência, 

seguindo-se à lição um interrogatório que não excedia uma hora. O júri era constituído 

pelo Inspector da respectiva circunscrição, que presidia, e por seis vogais nomeados 

pelo Governo21. A primeira nomeação era de tirocínio, por dois anos, findos os quais o 

Governo, após relatório do Conselho Escolar, confirmaria, ou não, a nomeação 

provisória do lente ou professor. 

Cada vez mais se nota a preocupação com a formação científica dos candidatos a 

professor. Para além do certificado de habilitações os candidatos a docentes têm que 

prestar provas. No entanto segundo Adolfo Coelho 

 
“Dificilmente se apurarão, em todo o Portugal, 10 professores que estejam 
verdadeiramente ao corrente da ciência da educação, e a maior parte dos 
secundários e superiores nunca leram um livro de pedagogia” 22 

 

Já nos inícios do século XX e mantendo-se as provas públicas nos concursos, os 

professores para provimento das cadeiras de Matemática no Ensino Técnico, prestavam 

provas que consistiam:  

1. Na dissertação impressa, entregue quinze dias antes, sobre matéria 

escolhida livremente pelos candidatos, de entre as questões mais 

importantes das disciplinas da cadeira. O interrogatório era feito por dois 

membros do júri (o júri era composto por nove membros) previamente 

nomeados, cada um dos quais podia interrogar até uma hora. 

                                                
19 O Curso Completo de Mathematicas Puras, por L.B. Francouer, Imprensa da Universidade, Coimbra, 
1838, traduzido do francês, era a obra utilizada na Universidade. 
20 Ib., art.º 65º 
21 Decreto de 23 de Fevereiro de 1888, art.º 108º. 
22 Coelho, Adolfo; Os concursos para o Magistério Secundário, in Revista de Educação e Ensino. Lisboa, 
1890, p.53. 



 

2. Em duas lições orais de uma hora cada uma, sobre as matérias dos pontos 

tirados à sorte quarenta e oito horas antes. A cada lição seguia-se um 

interrogatório com a duração de uma hora. 

3. Na resolução de exercícios sobre ponto tirado na própria ocasião, podendo 

os membros do júri, durante esta prova interrogar o que julgasse 

necessário.23 

 

O ano de 1911 ficou marcado pelas grandes reformas universitárias. Passam a 

existir três universidades estatais: a “antiga” Universidade de Coimbra e as novas 

universidades de Lisboa e Porto. Todas elas com uma Faculdade de Ciências, onde se 

compreendiam as ciências matemáticas.  

Lê-se no articulado do decreto de Abril de 1911 que: 

 

“A escola superior não tem por fim exclusivamente, nem sequer 
principalmente transmitir aos alunos a ciência feita; mas é sua missão 
ainda ensinar os processos de investigação científica, promover a 
organização de trabalhos originais e assim concorrer para o progresso da 
ciência.” 

 

 

A Formação de Professores de Matemática a Partir dos Finais do Século XX 

 
Continuou até aos nossos dias, a preocupação de promover a investigação, e deu-

se cada vez mais atenção à formação adequada dos professores, tanto nos conteúdos a 

leccionar, como na sua didáctica. 

Com a massificação do ensino das décadas de 70 e 80 houve uma formação 

intensiva de professores. Foram criados, no âmbito de licenciaturas de universidades, 

ramos de especialização educacionais vocacionados especificamente para a formação de 

professores. No final da década de 80, no curso de Matemática / Ramo Educacional da 

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, após a realização de disciplinas de 

Matemática de um tronco comum a todos os ramos de especialização, os futuros 

professores iniciavam a sua preparação de índole educacional: 

3º ano - Sociologia da Educação 

4º ano - Metodologia da Matemática I e II  

                                                
23 Decreto de 9 de Julho de 1903, art.º143º e art.º 158º. 



 

Psicologia da Educação  

Desenvolvimento Curricular e Aprendizagem 

Psicologia do Desenvolvimento dos Adolescentes  

5º ano - Estágio pedagógico. 

 

Os futuros professores deveriam, assim, antes do seu primeiro contacto com a 

realidade escolar durante o estágio, adquirir formação em Ciências da Educação através 

de um número considerável de cadeiras. 

Dava-se também, nesta altura, os primeiros passos na profissionalização em 

exercício, no âmbito da qual professores no activo, mas sem habilitação, podiam 

complementar e completar a sua formação. 

Para a formação de professores e educadores de infância, o Decreto-Lei 344/89 

definiu os princípios gerais de formação (inicial, contínua e especializada), dando 

atenção à formação cultural, social e pessoal do futuro docente. É, assim, reconhecida 

explicitamente, a importância da formação em áreas, para além da específica. 

Os cursos para formação de professores foram sendo reformulados tendo em 

conta que, para além do conhecimento específico de Matemática, é necessário também 

um conhecimento profundo de índole educacional que vise um carácter qualitativo da 

educação numa sociedade em constante mutação e desenvolvimento.  

Lemos no preâmbulo do Decreto-lei nº208/2002 de 17 de Outubro que a anterior 

orgânica se revela “... inadequada perante os desafios que se colocam hoje ao sistema 

educativo e à política educativa e de formação”.  

Segundo o artigo 18º, fica sob a alçada da Direcção-Geral dos Recursos Humanos 

da Educação: 

 

a) Harmonizar as políticas de desenvolvimento dos recursos humanos do 
sistema educativo público com a política geral da função pública, 
prosseguindo objectivos de valorização e qualificação sócio-
profissional. 

b) Conceber as políticas de desenvolvimento de recursos humanos 
relativas ao pessoal docente e não docente das escolas, em particular as 
políticas de recrutamento e selecção, de carreiras, de remunerações, de 
formação, e reconversão profissionais, disciplinar e de desempenho 

c) Identificar, em termos prospectivos, as necessidades de habilitações 
para a docência e os perfis de formação para o exercício de cargos, 
actividades e funções no âmbito do sistema educativo e das escolas, 



 

promovendo a definição de prioridades nacionais de formação inicial, 
contínua e especializada de professores 

d) Identificar os perfis de desempenho profissional, as condições 
habilitacionais e as qualificações profissionais para a docência, 
requeridos pela dinâmica da acção educativa na escola 

e) Definir os padrões de qualidade da formação inicial de professores e o 
processo de acreditação da formação inicial, contínua e especializada 
destes, bem como o processo de certificação externa da qualificação 
profissional para o exercício de funções docentes 

 

Cabe então, à Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Educação, harmonizar as 

políticas de desenvolvimento, conceber as políticas de desenvolvimento e de formação, 

definir as prioridades nacionais de formação inicial, contínua e especializada de 

professores, identificar os perfis de desempenho profissional, as condições de 

habilitação e as qualificações profissionais para a docência, definir os padrões de 

qualidade da formação inicial de professores bem como o processo de acreditação da 

formação inicial, contínua e especializada destes. Quase tudo fica sob a alçada do 

Ministério da Educação, que, obviamente, é efémero. Cada Governo, cada Ministério. 

Cada Ministério, cada política educativa. Mas as instituições de formação permanecem.  

Parece ser consensual a importância da colaboração entre as instituições de 

formação inicial e as escolas para que os recém-licenciados não assumam o diploma 

como um ponto de ruptura a partir do qual estão por sua conta: há preocupações no 

sentido de a prática pedagógica ser progressiva, acompanhada e apoiada. Seria de 

esperar que também se fossem  estreitando laços entre as diversas instituições superiores 

de formação, tanto para partilha de conhecimentos e experiências, como para definição 

de finalidades, objectivos e estratégias e modelos de formação. No entanto, se 

analisarmos os planos de estudos das licenciaturas que habilitam para a docência de 

Matemática, facilmente concluímos que não houve qualquer planificação dialogada. A 

título de exemplo, vejam-se as seguintes cadeiras  das licenciaturas em 

Matemática/Ramo Educacional do Porto, Lisboa e Coimbra: 

 

 Faculdade de Ciências do 

Porto 

Faculdade de Ciências de 

Lisboa 

Faculdade de Ciências de 

Coimbra (nova licenciatura) 

3º ano � Computadores no 

Ensino da Matemática 

� História e 

� História da Matemática 

 

 



 

epistemologia da 

Matemática 

4º ano � Metodologia da 

Matemática I 

� Psicologia da 

Educação 

�  Metodologia da 

Matemática II 

� Psicologia do 

desenvolvimento dos 

adolescentes 

� Preparação para a 

actividade docente 

� História e Filosofia da 

Educação 

� Psicologia da Educação 

� Sociologia da Educação 

� Interdisciplinaridade 

Ciências-Matemática 

� Pedagogia 

� Seminário temático 

� Acções Pedagógicas de 

observação e análise 

� Metodologia da 

Matemática 

� Ensino da Matemática 

I 

� Introdução à realidade 

escolar I 

� Psicologia da 

adolescência 

� História da 

Matemática 

� Ensino da Matemática 

II 

� Introdução à realidade 

escolar I 

� Meios computacionais 

no ensino 

 

A História da Matemática pertence ora à Matemática (Coimbra) ora às Ciências da 

Educação (Porto), tal como podemos constatar nos planos de licenciatura que se 

encontram nos respectivos sites da Internet.  

Foram posteriormente criados novos cursos com uma estrutura diferente, de que 

é exemplo a Licenciatura em Ensino de Matemática da Universidade do Minho. Nela as 

cadeiras de Educação integram-se ao longo dos quatro primeiros anos do curso que 

culmina com uma prática pedagógica no 5º ano. Desta licenciatura faz parte a História 

da Matemática como disciplina opcional da Matemática, mas, na prática, a funcionar 

como obrigatória. Fala-se já, para o ano lectivo de 2003-04 nesta Universidade, de um 

novo curso de formação de professores de Matemática que será um dos ramos de 

especialização de uma Licenciatura em Matemática com três ramos de especialização. 

O ramo ensino distinguir-se-á dos outros dois a partir do 3º ano e depois de um tronco 

comum em que são leccionadas exclusivamente, disciplinas de Matemática.  

 

 

Que futuro para a Formação de Professores de Matemática?  

 



 

Embora pareça não haver consenso quanto ao melhor modelo de formação, é hoje 

incontestável que não basta possuir o conhecimento científico Será, contudo, necessário 

que os responsáveis pela formação inicial de professores, dialoguem, discutam e 

definam o que é importante e necessário para além dos conhecimentos matemáticos.  

A formação deverá ter como princípios básicos: 

� o reconhecimento de que um professor de Matemática faz parte de uma 

equipa que visa o desenvolvimento geral do aluno, como tal, terá que 

compreender o carácter social da escola. O universo dos alunos a que um 

professor se dirige, não é homogéneo, sendo que essas diferenças não se 

baseiam só nos aspectos individuais, mas também sociais, psicológicos e 

económicos.  

� a pluralidade de formações, para que se possa responder às múltiplas 

solicitações da sociedade actual. Uma sociedade que desenvolveu novas 

tecnologias e detentora de instrumentos de comunicação apelativos, que 

podem e devem ser usados no ensino. É necessário capacitar os professores 

para o uso de novas ferramentas, como sejam os softwares específicos para o 

estudo da Matemática, os softwares de índole educacional e geral, bem como, 

explorar as capacidades da Internet ao nível de recolha e produção de 

informação e partilha de experiências. 

� o reconhecimento que a História da Matemática deve fazer parte do 

conhecimento do matemático em geral e do professor em particular. Por um 

lado, o conhecimento histórico permite uma visão dinâmica da evolução da 

Matemática, permitindo constatar as dificuldades do passado e aceitar a 

Matemática como uma ciência humana e, por outro, enquanto utilizado como 

um guia pedagógico, possibilita alicerçar o futuro.  

� Que a prática pedagógica deve ser progressiva e apoiada, podendo ser 

iniciada com o apoio às escolas, quer sejam com aulas de recuperação, com 

actividades matemáticas ou conferências 

 

Ainda relativamente ao conhecimento matemático, há que entendê-lo e defini-lo 

de forma clara: o que é afinal? O que deve ser a formação do professor neste domínio?  



 

De acordo com Polya24, o conhecimento matemático consiste em ter, não só 

informação, mas também um know how que consiste na habilidade de usar informação, 

não existindo este know how sem pensamento independente, originalidade e 

criatividade. 

 

“Know how em Matemática é a habilidade para resolver um problema, 
para encontrar demonstrações, para criticar argumentos, para usar 
linguagem matemática com alguma fluência, para reconhecer conceitos 
matemáticos em situações concretas” 25 

 

Recomenda-se que as escolas dos ensinos básico e secundário proporcionem aos 

alunos, quer informação, quer competências claramente de know how, independência, 

originalidade e criatividade.26 Sendo, assim, consensual e claramente explícito, o 

reconhecimento de que em, Matemática, o know how é mais importante do que uma 

mera posse de informação, interessa identificar as competências matemáticas que os 

professores de Matemática devem possuir para o promover nos seus alunos. Por que 

experiências matemáticas deverá um futuro professor de Matemática ter a oportunidade 

de passar durante a sua formação? Não deverão as mesmas recomendações, por maioria 

de razões, estar presentes em cursos de formação de professores? 

Como Ponte e Oliveira27, reflectimos no facto de se encontrar licenciados com 

uma imagem da Matemática como um conjunto de definições e teoremas, bem distante 

da apresentada pelos matemáticos: uma actividade onde se usa sobretudo a imaginação 

e a criatividade. A maior lacuna no conhecimento matemático dos professores poderá 

porventura ser, como afirma Polya, a falta de “experiência de trabalho matemático 

activo”28 e, consequente falta de verdadeiro domínio até da matéria que se espera que 

ensine. Veja-se mais em pormenor o que, a respeito, diz Polya: 

 

Um professor que tenha adquirido o que quer que saiba em Matemática de 
forma puramente receptiva, dificilmente poderá promover a aprendizagem 
activa dos seus alunos. 

                                                
24 Polya, G. On Learning, Teaching, and Learning Teaching.  In D. B. Aichele & R. E. Reys (Eds.), 
Readings in Secondary School Mathematics. Printle, Weber & Schmidt, London, 1971, pp. 323 - 337. 
25 Ib, p. 335. 
26 National Council of Teachers of Mathematics. Principles and Standards for School Mathematics. 
National Council of Teachers of Mathematics, Reston, Va, 2000. 
27 Ponte, J. P., & Oliveira, H. (s/d). Remar contra a maré: A construção do conhecimento e da identidade 
profissional na formação inicial. Revista de Educação. [On line] Disponível: 
http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jponte/artigos_pt.htm (Julho 13, 2003) 
28 Polya, G., p.335. 



 

Se o professor não tiver tido experiência de algum tipo de trabalho criativo, 
como poderá ser capaz de inspirar, liderar, ajudar, ou mesmo reconhecer a 
actividade criativa dos seus alunos? 
Um professor que nunca tenha tido uma ideia brilhante em toda a sua vida, 
provavelmente repreenderá um aluno que tenha uma, em vez de o 
encorajar. 
 

 

Reflexões finais 

 

Os primórdios da formação em Matemática em Portugal  foram marcados pela sua 

aplicação prática: primeiro para desenvolver a “arte de marear” depois para desenvolver 

as “artes da guerra”. Com a criação em 1772 da Faculdade de Matemática da 

Universidade de Coimbra, surgiu o primeiro curso que visava também a formação de 

professores. Lançou-se assim a profissionalização da carreira docente.  

Foi o início, em 1772, de um curso, o Curso Matemático, cujo finalidade 

contemplava a formação de professores de Matemática, surgindo assim um grupo de 

professores laicos que, embora guiado por modelos escolares anteriores, rompeu 

definitivamente com a exclusividade da instrução a cargo de religiosos.  

Em 1911 criaram-se as Universidades de Lisboa e Porto, não esquecendo que 

resultaram de uma remodelação das antigas academias politécnicas já existentes. Foi 

uma remodelação que não conseguiu cortar com o egocentrismo que as várias 

instituições sempre evidenciaram. Essa herança permanece ainda hoje. 

Os planos de estudo têm vindo a adaptar-se às realidades de uma sociedade em 

constante desenvolvimento, mas cada instituição de formação tem o seu. Será tempo de 

se reflectir conjuntamente na procura de uma formação homogénea e de qualidade. Uma 

formação alicerçada numa multiplicidade de saberes, com uma sólida preparação 

científica, quer de Matemática que inclua o know how de Polya, quer  da sua didáctica, 

que ultrapasse a sua dimensão teórica e se fundamente numa prática progressiva que 

incentive a reflexão. Uma prática alicerçada em centros de apoio que envolvam as 

escolas e as instituições de formação inicial, complementada por uma formação 

contínua baseada nas necessidades reais dos professores de Matemática. 
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Introdução 

É comum os professores do ensino secundário serem confrontados com turmas 

com alunos com características muito diversas, quer ao nível dos conhecimentos, quer 

ao nível das capacidades e ritmos de aprendizagem quer ainda ao empenho, capacidade 

de concentração, motivação, interesse e modo de ser e de estar. Esta heterogeneidade 

reflecte-se na atitude que os alunos têm perante a escola e o ensino em geral. Este 

problema é um desafio sem soluções únicas e pré-concebidas. Por isso, o professor é 

obrigado a ter uma atitude criativa e dinâmica para a ultrapassagem destes obstáculos. 

Na nossa experiência pedagógica foram utilizadas duas turmas de 10º ano da Escola 

Secundária José Loureiro Botas – Vieira de Leiria com, respectivamente, 18 e 17 alunos 

e que manifestavam claramente aquela heterogeneidade. 

Na área específica da matemática quisemos diagnosticar as causas que os alunos 

identificavam para as dificuldades que sentiam com a disciplina, com reflexo na atitude 

que tomavam perante o seu estudo. Os resultados deste diagnóstico encontram-se na 

Fig. 1.  



 

 
Fig. 1 – Dificuldades identificadas pelos alunos 

 

As causas mais evidentes são a falta de estudo regular e a falta de motivação: 12 

alunos dos 10ºA (67%) e do 10ºB (71%) indicaram não estudar com regularidade, ao 

passo que dos 17 alunos do 10ºB, 12 (71%), manifestaram não se sentirem motivados 

para o estudo da disciplina. 

Perante estes resultados, procurámos esclarecer melhor o problema da 

regularidade do estudo. Verificámos que 71% dos alunos do 10ºA e 82% dos alunos do 

10ºB afirmaram estudar apenas nas vésperas dos testes de avaliação. Por vésperas dos 

testes entende-se um período que varia entre 1-2 horas e uma semana (em poucos 

casos).  

A heterogeneidade dentro de cada turma é igualmente sentida entre as duas 

turmas, como se pode verificar através dos resultados obtidos nos testes de avaliação 

realizados durante o estudo do tema Geometria (Fig. 2). 

 



 

Fig. 2 – Média dos testes de Geometria 

 

Pareceu-nos, por isso, que era completamente pertinente analisar a aplicação de 

uma nova metodologia de ensino a estas duas turmas que, pelos problemas 

identificados, poderiam constituir um bom estudo de caso. 

 

 

O Desenvolvimento de Capacidades dos Alunos 

 

A sociedade actual é caracterizada por uma rápida evolução, nomeadamente 

tecnológica, onde o indivíduo é confrontado com a necessidade de enfrentar e resolver 

situações cada vez mais complexas. Por isso, todos nós temos que ter uma crescente 

capacidade de adaptação às constantes transformações e saber enfrentar e resolver os 

novos problemas com determinação e confiança. Este contexto deverá ter reflexos na 

escola e na actividade escolar. 

O aluno tem que ser capaz de dar resposta às novas exigências da sociedade, 

tendo por base o desenvolvimento de um conjunto vasto de capacidades, entre as quais 

nos permitimos destacar: pesquisa e análise da informação, raciocínio sobre a 

informação, organização e cooperação, argumentação e fundamentação das suas ideias e 

opiniões, expressão e transmissão das suas ideias com clareza, por diversos meios e 

usando a linguagem mais adequada, e, finalmente, confiança e convicção no seu 

desempenho. Neste contexto não deverá ser desvalorizada a capacidade de saber ouvir e 

de respeitar a opinião dos outros. Estas são capacidades para um adequado sentido de 

cidadania, às quais a escola não pode ficar indiferente. 

Assim, para além dos conhecimentos científicos específicos de cada disciplina, o 

aluno deve desenvolver outras competências de carácter mais geral, algumas das quais 

foram referidas anteriormente, e ser capaz de aplicar o conhecimento a situações 

concretas da vida real, com o sentido crítico em relação aos resultados. No nosso caso 

específico, a área científica é a matemática e a informação fundamental são os textos 

matemáticos, com linguagem matemática apropriada ao assunto em estudo. Na 

aplicação da matemática à vida real pensamos ser muito importante deixar claro que os 

vários domínios da Matemática não são compartimentos estanques e concorrem, em 

harmonia, para a interpretação e estudo do quotidiano. 



 

Mas a informação não é tudo, em especial quando a informação disponível é 

imensa. É necessário que o aluno saiba procurar a informação que realmente necessita 

(onde, como, …) e, sobretudo, saiba transformar esta informação em conhecimento. 

Claramente, o ensino tradicional, em que o aluno tem um papel eminentemente passivo, 

de simples receptor, com o objectivo principal de preparação para um teste ou um 

exame, não responde às necessidades de desenvolvimento daquelas capacidades. 

Por isso, pretendeu-se desenvolver e aplicar um ambiente de aprendizagem onde 

alunos, com características diferentes, pudessem desenvolver e rentabilizar as suas 

capacidades, respeitando o ritmo individual de aprendizagem.  

Este desenvolvimento começou pela concepção de um modelo pedagógico 

adequado aos objectivos que se pretendiam atingir. Este modelo é uma estrutura basilar, 

organizadora, com fases bem definidas e com objectivos específicos e que serve de 

suporte e de fio condutor no processo de aprendizagem. Paralelamente, foi concebido 

um ambiente de trabalho motivador e fomentador do desenvolvimento das capacidades 

já referidas. Este ambiente de trabalho compreende, como veremos posteriormente, 

desde aspectos logísticos e de organização de espaços e de pessoas, passando pelos 

conteúdos educativos especialmente desenvolvidos para este efeito, até ao 

acompanhamento e monitorização permanentes, pelo professor, de todo o processo. 

 

 

O Modelo Pedagógico Utilizado 

 

São conhecidas as dúvidas que assistem normalmente os professores quando 

pretendem planificar a melhor estratégia para o ensino de um determinado assunto. 

Estas dúvidas, frequentemente fomentadoras de inovações pedagógicas, prendem-se não 

só com o tema em si, e as respectivas ligações com matérias antecedentes e sequentes, 

como com o público-alvo a que se destinam. Desde a definição adequada dos pré-

requisitos, à forma de os validar no contexto da turma em causa, à motivação 

permanente dos alunos, até ao desenvolvimento de um processo de aprendizagem 

continuado e produtivo, este é um terreno aliciante onde as dúvidas, maiores que as 

certezas, são o motor real da actividade central do professor. Nem sempre é fácil 

assegurar que os alunos têm os pré-requisitos estabelecidos e que a sua revisão não 

possa ser entendida como beneficiadora de alguns, prémio para a falta de 

empenhamento educativo de outros e, por isso, desmotivador para os mais empenhados. 



 

Assumindo como um dos objectivos pedagógicos o estimular no aluno da capacidade de 

aprender por si e de ser capaz de ultrapassar as suas próprias dificuldades, deve ser 

evitada a criação de um certo espírito de comodismo, através de um ensino diversificado 

que possibilite, a cada um, o desenvolvimento e o aproveitamento das suas reais 

capacidades e potencialidades. 

Acreditamos que a motivação, como mola real para modificar a sua pré 

disposição para aprender e valorizar as novas aprendizagens, impulsionará o seu 

envolvimento no desenvolvimento da sua própria aprendizagem. Desta forma, a 

aprendizagem será mais efectiva, os conhecimentos serão interiorizados e consolidados, 

permitindo ao aluno a sua ligação e aplicação a situações diversas. Igualmente 

importante é a resolução de problemas, como forma de aplicação e cimentação dos 

conceitos, de valorização dos mesmos, de motivação e de meio facilitador da sua 

aquisição. 

Neste contexto, pareceu adequado desenvolver o Modelo Pedagógico 6F cuja 

fundamentação e explicação detalhada se encontra noutro texto desta obra (Teixeira, 

J.C. e Gaspar, T. Um Modelo pedagógico para o ensino activo da matemática). Este 

modelo contempla 6 fases: Motivação, Pré-Requisitos, Aquisição e Formalização dos 

conhecimentos, Aplicação dos conhecimentos, Actividades globais e Análise. 

Embora a motivação deva ser uma constante no processo de ensino e 

aprendizagem, que tem que considerar o material utilizado, a forma como os conteúdos 

são abordados, o ambiente de trabalho e o desempenho do professor, esta deverá ter o 

seu próprio momento antes da aprendizagem de novos conteúdos. Deste modo, o aluno 

pode identificar qual  o tipo de problemas que a aquisição dos próximos conteúdos lhe 

permitirá resolver, valorizando a sua aquisição. 

Por pré-requisitos entende-se o conjunto de conceitos necessários à boa 

compreensão de um novo assunto. No nosso modelo, mais do que uma fase, os pré-

requisitos são, para além de um auxiliar da consciência activa do aluno em relação ao 

seu estado de conhecimento, um repositório estruturado de referências para suportes de 

informação, ao qual o aluno pode aceder sempre que considerar necessário e ao longo 

de todo o processo. 

Durante a aquisição e formalização dos conhecimentos o aluno deve entender e 

interiorizar o assunto em estudo. É importante a formalização rigorosa dos conceitos, os 

quais deverão estar perfeitamente acessíveis ao aluno. Os conhecimentos podem ser 

também adquiridos pelo aluno a partir do desenvolvimento de actividades de 



 

investigação propostas. 

Na fase de aplicação dos conhecimentos, e tal como a designação indica, o 

aluno utiliza os conhecimentos anteriormente adquiridos. Pretende-se desenvolver no 

aluno a capacidade de aplicação de conceitos e resultados, dentro do contexto do estudo 

de determinado assunto. 

Na fase designada por actividades globais pretende-se que os alunos sejam 

capazes de resolver problemas que envolvam mais do que um dos conceitos estudados, 

permitindo a sua interligação, sempre que possível num contexto de problemas reais, 

nomeadamente problemas apresentados na fase da motivação. 

Finalmente, durante a fase de análise pretende-se evidenciar a inter-relação dos 

conhecimentos adquiridos, para possibilitar o estabelecimento de estratégias eficazes de 

resolução de problemas. O aluno é incentivado a fazer uma retrospectiva crítica dos 

conhecimentos adquiridos e é proposto o desenvolvimento da capacidade de formulação 

de problemas em que possam ser aplicados os conhecimentos adquiridos. 

Para além de outras vantagens previsíveis e esperadas da utilização deste modelo 

pedagógico, pensamos que ele se aplica bem no contexto de turmas heterogéneas. 

 

 

O Ambiente e Condições de Trabalho 

 

Conceptualmente, pretendeu-se criar um ambiente de trabalho que constituísse 

um factor de motivação e fosse facilitador do desenvolvimento das capacidades 

referidas, respeitando o ritmo individual de aprendizagem de cada aluno.  

Fruto da nossa própria experiência, e de outros trabalhos anteriores, elegemos 

com característica chave do ambiente o fomento do trabalho de aprendizagem em grupo 

e com permanente atitude de colaboração entre os alunos, onde o professor está presente 

para apontar caminhos antes de dar respostas. Desta forma, os alunos têm o seu espaço 

para pensar, discutir, errar e corrigir. 

Num ambiente de aprendizagem em grupo, os alunos superam em conjunto, e 

mais facilmente, as dificuldades. Por outro lado, ao verificarem que as suas dúvidas 

podem ser comuns às de outros colegas, aprendem a superar as dificuldades com maior 

facilidade, favorecendo a sua a auto-estima. 



 

Experiências já realizadas, especificamente na área do ensino da matemática, 

evidenciam bem as vantagens do trabalho em grupo na concretização dos objectivos 

pretendidos: 

De acordo com Schoenfeld (1985), o trabalho de grupo permite ao aluno o 

desenvolvimento de capacidades metacognitivas, que o autor considera componentes 

essenciais para um bom desempenho em Matemática e que o ensino tradicional não 

desenvolve.  

Uma das vantagens apontadas por Davidson (1990) da aprendizagem em grupo, 

é o facto de cada aluno individualmente adquirir mais oportunidades de sucesso, 

podendo explorar situações que estão para além das suas capacidades individuais. A 

partir dos resultados obtidos em questionários de atitudes feitos a professores e alunos 

em relação ao trabalho de grupo, este refere que os alunos que participam mais 

activamente no trabalho em grupo, aprendem a cooperar, a socializar-se e a comunicar 

em linguagem matemática, mantêm grande interesse nas actividades matemáticas, não 

se aborrecendo nas aulas, e muitos gostam mais de matemática do que em abordagens 

centradas no professor. 

Resnick (1998) refere, apoiada em estudos de teoria e investigação cognitiva, 

que uma das funções do ambiente socializado é a de modelar estratégias de pensamento. 

Observando outros, o aluno pode tomar consciência dos processos mentais envolvidos. 

Esta afirma também que o “pensar alto” torna visível, tanto para os colegas como para o 

professor, o processo de pensamento e não só o produto final. 

Outra característica chave do ambiente de trabalho passa pelo tipo de material 

de suporte ao estudo que é utilizado. Por um lado o material deveria constituir, em si 

mesmo, um factor de motivação para o aluno e, por outro, ser um instrumento 

facilitador da exploração, da compreensão e aplicação dos conceitos durante o processo 

de aprendizagem. 

O modelo pedagógico, tal como foi concebido, poderá ser utilizado com 

diferentes suportes pedagógicos, por exemplo manuais escolares impressos. No entanto, 

esta solução não utilizaria as vantagens que as novas tecnologias podem oferecer na 

interiorização e memorização dos conceitos, nomeadamente a interactividade, as hiper-

ligações (texto, imagem, ...) e o poder da imagem em movimento (simulações, 

animações, ...). 

Paivio (1991) concluiu que as imagens mentais produzem uma dupla função 

mnésica: a visual e a linguística, mobilizando no indivíduo, dois códigos, 



 

respectivamente, o imagético e o verbal. Segundo este, as TIC (Tecnologias da 

Informação e da Comunicação) têm um papel relevante na memória, pois facilitam a 

conservação do conhecimento, através de uma dupla função. 

Segundo Gilbert Valdez (Director do Teaching, Learning and CurriculumCenter 

of North Central Regional Educational Laboratory) de acordo com pesquisa levada a 

cabo, 50% da nossa aprendizagem é visual, 25% é auditiva, 15% provém de colegas e 

10% de material impresso. 

Jacobs (1992) considera que num ambiente que se caracterize pela existência de 

uma rede de conhecimento interligado, que possibilite o movimento através desse 

espaço de informação conceptual, o utilizador aprenderá, sem dúvida, também de modo 

acidental enquanto explora este espaço, aprendendo pela descoberta e experiência 

pessoal. 

Por outro lado, Mayes et al. (1990) afirma que "instrumentos e outras 

características do hipertexto devem ser concebidos explicitamente para apoiar e 

facilitar a aprendizagem per si."  

Na sequência de um estudo feito por Stanton et al. (1990) são apontadas as 

seguintes vantagens do ambiente hipertexto: permitir diferentes níveis de conhecimento 

prévio; encorajar a exploração; permitir a visualização de sub-tarefas como parte de 

tarefas mais globais, e adaptação da informação aos estilos individuais de 

aprendizagem. 

Para além destas duas características chave do ambiente de trabalho, outros 

cuidados devem ser considerados para que a aplicação do modelo pedagógico tenha o 

êxito esperado, nomeadamente na preparação e monitorização de todo o processo. 

Aquando da referência à nossa experiência pedagógica discutiremos alguns destes 

aspectos. 

 

 

Pré-condições da Experiência Pedagógica 

 

O Conteúdo  

O teste do nosso modelo pedagógico foi feito com o estudo do tema Funções I 

do 10º ano de escolaridade. Foram considerados quer os conteúdos quer as orientações 

metodológicas constantes no programa de matemática, respeitando a teoria de 

aprendizagem subjacente à sua concepção, quer ainda as orientações constantes da 



 

brochura de apoio ao programa publicada pelo DES (Departamento do Ensino 

Secundário). Um grande número das actividades e problemas propostos aos alunos para 

resolução na sala de aula foram extraídos e adaptados das actividades propostas neste 

último documento. 

No corpo do programa, assumem importância significativa estratégias que, 

independentemente do tema em estudo, atravessam o programa de forma transversal, 

entre as quais se salientam: A utilização de novas tecnologias, a resolução de 

problemas, a história da matemática e o desenvolvimento do raciocínio matemático.  

A didáctica prevista para a Matemática no ensino secundário pressupõe a possibilidade 

de uso de materiais e equipamentos diversificados, estando entre eles as calculadoras 

gráficas, os computadores, o uso de livros para consulta e manuais. 

Uma das orientações constantes do programa refere que o aluno deve traçar uma 

grande quantidade de gráficos, usando tanto a calculadora gráfica como papel e lápis, e 

explorar diferentes representações do mesmo gráfico. “Os alunos devem sempre traçar 

um número apreciável de funções tanto manualmente em papel quadriculado ou papel 

milimétrico, como usando calculadora gráfica ou computador.” (Programa de 

Matemática, pág. 20) 

É importante que o aluno seja consciencializado das vantagens da 

Representação Gráfica de uma função no estudo das suas propriedades e da 

importância do papel da calculadora gráfica no desenvolvimento desta tarefa. No 

entanto, e não menos importante, este deve estar consciente das limitações do uso desta 

tecnologia e da necessidade de outros conhecimentos, nomeadamente aqueles que se 

podem obter a partir da expressão analítica da função.  

É dada também especial importância à História da Matemática no percurso 

educativo. A informação sobre o modo como determinado conceito tem evoluído, o 

modo como determinados resultados vão sendo descobertos e quem esteve envolvido 

nesta descoberta, podem ser factor de motivação e fazem perceber que a Matemática é 

uma ciência em construção. “Actividades com uma perspectiva histórica humanizam o 

estudo da disciplina, mostrando a Matemática como uma ciência em construção… A 

informação sobre a génese e o percurso de um conceito ao longo dos tempos e a sua 

relação com o progresso da humanidade pode fomentar, ou aumentar, o interesse pelo 

tema em estudo, ao mesmo tempo que constitui uma fonte de cultura”  (Programa de 

Matemática, pág. 9). 

Outra das orientações do programa diz respeito à actuação do professor na 



 

concretização da metodologia proposta. “… cabe ao professor ser simultaneamente 

dinamizador e regulador do processo de ensino-aprendizagem, criando situações 

motivadoras e adoptando uma estratégia que implique o aluno na sua aprendizagem e 

desenvolva a sua iniciativa” (Programa, pág. 9). 

Como se pode verificar, o modelo pedagógico desenvolvido, apesar da sua 

generalidade, tem todas as características para poder responder bem às orientações 

metodológicas definidas para o ensino secundário. 

 

A Sala e a dinâmica da Aula  

Para esta experiência pedagógica, foram criadas condições logísticas especiais 

destinadas a poder suportar adequadamente a aplicação do nosso modelo. Foram criados 

6 espaços individuais, para igual número de grupos de trabalho de 3 pessoas, cada um 

dos quais com um computador com ligação à Internet. Os computadores estavam 

ligados em rede e partilhavam uma impressora. Estavam ainda disponíveis na sala 

outros materiais tais como calculadoras gráficas, sensores, manuais dos vários anos de 

escolaridade e outros livros.  

 

           
Fig. 3 – Sala de aula onde decorreu a experiência pedagógica 

 

Durante o estudo de todo tema os alunos trabalharam em grupos. Face à 

experiência anterior com as turmas envolvidas, fez-se uma divisão em grupos que, não 

quebrando os naturais factores de proximidade pessoal, assegurasse uma boa 

homogeneidade do ponto de vista das capacidades e ritmos de aprendizagem. 

 



 

            

            
Fig. 4 – Trabalho em grupo na sala de aula 

 

O processo de monitorização da experiência pedagógica mereceu um cuidado 

especial. O trabalho realizado em cada aula, por cada um dos grupos, foi registado num 

relatório cujo formato estava previamente definido e devia ser entregue no final dessa 

aula. Este procedimento servia de suporte a um processo de monitorização contínua e 

como forma de registo formal do trabalho realizado. Deste modo, foram obtidas 

informações detalhadas sobre o trabalho realizado por cada grupo e, como todos os 

relatórios eram analisados e corrigidos antes da aula seguinte, se fossem detectadas 

incorrecções de procedimento e/ou de cálculo, era pedido aos alunos que procedessem 

às devidas correcções. Na correcção dos relatórios eram apontados aos alunos caminhos 

adequados de resolução. No caso de os alunos não conseguirem corrigir os problemas 

detectados, era dada uma ajuda pessoal pelo professor. Como forma de motivação e 

encorajamento, os relatórios também foram utilizados para transmitir aos alunos 

palavras de incentivo e reacções positivas em relação ao trabalho que iam 

desenvolvendo. Cada grupo dispunha de um dossier para arquivar todos os relatórios e 

outros trabalhos desenvolvidos, dossier que estava sempre disponível para consulta. 

 

Planificação do Trabalho 



 

Sem beliscar o objectivo de respeitar o ritmo de trabalho de cada aluno, é natural 

admitir que alunos que estão a estudar novas matérias não sejam capazes de definir o 

ritmo ideal para esse estudo. Por isso, e para poder ser incentivado efectivamente o 

trabalho autónomo e independente de cada grupo, onde a intervenção do professor era 

fundamentalmente a de orientador, foi estudada uma planificação temporal do trabalho a 

desenvolver com base nas orientações do programa e na experiência anterior. Esta 

planificação constituía uma forma de orientação relativamente ao tempo que, em média, 

deveria ser utilizado no estudo de cada conteúdo. Nesta planificação, para além da 

distribuição dos conteúdos pelos blocos de aula, o aluno podia encontrar também os 

objectivos a atingir, em termos de conhecimento, após o estudo de cada conteúdo. 

Deste modo, a planificação temporal constituía uma ferramenta de auto-controlo 

e de motivação de cada grupo em relação aos objectivos pedagógicos estabelecidos. 

 

Apresentação da Experiência Pedagógica aos Alunos 

Antecedendo o início da experiência pedagógica, considerámos de grande 

importância uma consciencialização dos alunos acerca dos objectivos, procedimentos e 

conteúdos formativos inerentes a este processo. Como estávamos perante uma forma 

diferente de aprender, era da maior importância que os alunos partissem para esta 

experiência pedagógica com plena consciência do processo em que estariam envolvidos 

potenciando, deste modo, a tranquilidade de todo o percurso formativo. Por isso, foram 

explicados previamente, para além do processo ensino-aprendizagem, os objectivos 

pedagógicos, a sua aplicação ao estudo do tema Funções e os resultados expectáveis.  

Foi igualmente apresentado, de forma sumária, o ambiente interactivo (Site Web) 

que tinha sido especialmente desenvolvido para o efeito e o modelo pedagógico que 

suportava todo o processo. Os alunos foram sensibilizados para a responsabilização que 

teriam neste processo, para as potenciais dificuldades que poderiam surgir e para os 

aspectos positivos, nomeadamente para as capacidades que se pretendiam desenvolver. 

Foram igualmente apresentados os instrumentos que iriam ser utilizados na avaliação. 

Os alunos foram, finalmente, informados sobre a formação dos grupos e 

discutida a postura/atitude a ter no trabalho em grupo.  

 



 

 

Um Ambiente Interactivo para o Estudo do Tema “Funções” 

 

Para suportar adequadamente a experiência pedagógica foi desenvolvido um 

ambiente interactivo (Site Web) que espelha o modelo pedagógico adoptado e se adapta 

bem ao ambiente de trabalho que se pretendia conseguir dentro da sala de aula. Apesar 

de o nosso modelo pedagógico poder ser implementado com outros suportes, a opção 

por um Site Web pareceu-nos natural pela universalidade de acesso, pelas tecnologias 

multimédia que era possível utilizar e pela capacidade de adaptação e expansão que 

permite. 

Sem pretendermos fazer uma apresentação exaustiva do Site Web desenvolvido, 

vamos apresentar o ambiente de trabalho, explorando o seu conteúdo em torno do apoio 

que dá ao desenvolvimento de cada uma das fases do modelo pedagógico adoptado. 

A página de abertura evidencia, não só, o tema como o modelo pedagógico 

adoptado. Desta forma, o aluno pode aceder directamente aos conteúdos desenvolvidos 

para cada fase do modelo pedagógico. 

  

 
Fig. 5 – Página de entrada do Site Web desenvolvido para o tema Funções 

Na base de cada uma das páginas do Site Web há o acesso permanente a um 

conjunto de ferramentas importantes durante todo o processo, que vamos explicitar da 

esquerda para a direita 

 

- acesso à folha de papel milimétrico que o aluno pode imprimir e utilizar no traçado 

dos gráficos das funções. 



 

- acesso ao inquérito para ser preenchido aula a aula e folha tipo a utilizar na resolução 

de todos os trabalhos. 

 - acesso à planificação dos conteúdos por blocos de aulas e dos objectivos a atingir. 

- acesso à página de entrada do Site Web. 

- acesso a uma página que contém instruções para a utilização da calculadora gráfica 

TI-83 e informações acerca das suas limitações e cuidados a ter na sua utilização. 

De seguida, vamos fazer a apresentação do Site Web desenvolvido, com base no 

apoio a cada uma das fases do nosso modelo pedagógico. 

 

Motivação 

Na motivação para o tema funções foi realizado um filme que apresenta 

vivências perfeitamente identificadas pelos alunos, nalgumas das quais os próprios 

alunos foram protagonistas, e em que é evidente a importância das funções na 

modelação e compreensão das situações apresentadas. Entre outras situações, é 

apresentada uma experiência vivida pelos alunos durante uma visita de estudo ao Centro 

de Ciência Visiunarium (Santa Maria da Feira) na qual dois alunos, apesar de colocados 

a uma distância considerável, puderam conversar um com o outro. Observaram, sem 

compreenderem porquê, que esta situação acontecia quando falavam para um 

determinado ponto (o foco de uma superfície parabólica) (Fig. 6).  

Porque é que isto acontece? Que ponto era aquele para o qual tinham que falar? 

Que superfícies e curvas estão por detrás deste facto? Que propriedades têm? Que 

outras utilizações poderão ter? 

Estas são algumas das questões que ficam em aberto neste contexto. 

        
Fig. 6 – Conversa à distância, com auxílio de superfícies parabólicas 

 

Pré-Requisitos 



 

Os pré-requisitos principais definidos para este tema são listados, de forma 

organizada. Cada tópico constitui uma hiperligação para uma página onde o aluno pode 

encontrar o conteúdo informativo fundamental respectivo. São exemplos de questões a 

que o aluno pode, a partir daqui, obter resposta: O que é uma função? Quais os modos 

como uma função pode estar definida? O que é o domínio e o contradomínio de uma 

função e como poderemos determiná-los no caso da função estar definida por meio de 

uma tabela ou de um diagrama? O que é uma função afim? De que tipo é o seu gráfico? 

O que é um polinómio? Como operar com polinómios? O que é uma cónica? Que 

cónicas já conhece? Que propriedades têm? 

 

Aquisição e Formalização dos Conhecimentos 

Esta é, não só a fase central do modelo pedagógico, como a área dedicada, por 

excelência, aos conteúdos formativos. Por isso, o ambiente de trabalho tem uma 

organização especial (Fig. 7): à esquerda o sumário organizado em temas e sub-temas, e 

ordenado sequencialmente, e à direita uma área onde vai surgindo o desenvolvimento 

do conteúdo seleccionado, nomeadamente exposições dinâmicas, definições, exemplos 

ilustrativos, resultados e actividades de investigação motivadores da descoberta de 

novos resultados e relações. Os conteúdos formativos são os constantes do programa 

oficial de matemática para o 10º ano de escolaridade e são apresentados de acordo com 

a sequência: As propriedades das funções (Domínio, Contradomínio, Zeros, Sinal, 

Monotonia, Extremos, Continuidade, Paridade, “Limites nos ramos Infinitos”), 

Polinómios (Divisão de polinómios, Valor numérico de um polinómio, Zeros e 

Factorização de polinómios), Funções polinomiais (Definição, Importância, Zeros, 

Função quadrática, Função cúbica e Função quártica), Funções definidas por ramos, 

Função módulo, Inequações, Transformações de funções e o tema transversal de 

História da Matemática (Matemáticos e solubilidade de Equações). 

 



 

 
Fig. 7 – Ambiente de trabalho para exploração dos conteúdos formativos 

 

Na apresentação dos diferentes temas procurou tirar-se partido, sempre que 

possível, das tecnologias multimédia, nomeadamente representações gráficas e 

animações, para potenciar a compreensão, interiorização e memorização dos conceitos, 

seguindo ainda as orientações do programa de Matemática. Por outro lado é feito o 

apelo frequente ao uso da calculadora gráfica, como por exemplo no estudo das funções 

polinomiais para a descoberta de propriedades deste tipo de funções. Noutros casos, o 

aluno é convidado a formular hipóteses e a testar depois as suas conjecturas, utilizando 

a calculadora gráfica. Este é o sentido das actividades que vão sendo propostas ao longo 

dos vários temas. 

Como exemplo da aproximação pedagógica utilizada, vamos referir a forma 

como se introduz a função cúbica: 

- A função cúbica é definida como sendo toda a função cuja expressão analítica é um 

polinómio do 3º grau, ou seja, cuja expressão analítica se pode reduzir à forma 

f(x)=ax3+bx2+cx+d,  a≠≠≠≠0. 

- De seguida são colocadas duas questões destinadas a provocar uma reflexão sobre a 

definição apresentada: 

. Porque é que se exige na definição apresentada que a seja diferente de zero. 

. Indique exemplos de funções cúbicas cuja expressão analítica seja polinómios 

completos e incompletos. Pretende-se, deste modo, que o aluno faça uma analogia 



 

com o que estudou nas funções quadráticas.  

- É pedido ao aluno que considere a função cúbica de expressão analítica f(x)=x3. 

Pretende estudar-se qual o tipo de gráficos de uma função cúbica, a partir do 

conhecimento do gráfico desta função. Neste contexto é relembrado ao aluno que 

pode factorizar o polinómio x3 na forma (x-0)(x-0)(x-0) e concluir que se trata de um 

polinómio com apenas um zero distinto que é 0, e que este zero tem multiplicidade 3, 

sendo convidado a visualizar o gráfico desta função numa janela de visualização que 

contenha o zero da função e informado que sempre que o zero tenha multiplicidade 3, 

a curva que o gráfico faz próximo do zero é do tipo da obtida. 

- Depois, e a partir do gráfico de f(x)=x3, pede-se ao aluno que conjecture sobre o modo 

como será o gráfico da função de expressão analítica g(x)=-x3 e depois confirme a 

conjectura feita recorrendo à utilização da calculadora gráfica. 

- Em seguida consideram-se todas as funções cúbicas de expressão analítica da forma 

g(x)=ax3. É pedido ao aluno que atribua vários valores a a e indique qual é a 

influência deste parâmetro nos gráficos deste tipo de funções, sem ser indicado se 

podem ser atribuídos valores positivos e negativos. Poderão atribuir apenas valores 

positivos e, tendo em conta o resultado da questão anterior, concluir o que acontece no 

caso em que a é negativo. 

- Depois, o aluno é convidado a conjecturar como se poderão obter os gráficos das 

funções da família g(x)=ax3+d, a partir do gráfico de f(x)=ax3. Sugere-se que fixe a, 

atribua vários valores a d e verifique a sua conjectura. 

- O aluno é convidado a considerar duas funções cúbicas quaisquer: uma em que o 

coeficiente em x3 seja positivo e outra em que seja negativo. Depois verificar qual é o 

limite destas funções quando x tende para mais infinito e quando x tende para menos 

infinito. Pretende-se, deste modo, que o aluno tome conhecimento de uma outra 

propriedade destas funções, sendo informado de que o que verificou para as funções 

particulares que considerou, é válido para qualquer função cúbica. 

- Uma vez introduzidos estes conceitos, o aluno deverá ser capaz de responder à 

questão seguinte: Será que podemos afirmar que todos os gráficos de funções cúbicas 

se podem resumir a determinados tipos? A procura da resposta adequada é orientada, 

através de outras questões, tais como: Poderá uma função cúbica ter mais do que três 

zeros? Ter exactamente 3 zeros? Ter 2 zeros? Ter apenas um zero? Não ter zeros? 



 

- É ainda sugerida a utilização dos conhecimentos sobre polinómios, disponibilizando 

uma hiperligação para uma página onde estão referidas alguns resultados sobre 

polinómios que poderão ser úteis. 

 
Fig. 8 – Estudo da função cúbica 

O exemplo que acabámos de apresentar mostra a importância que, neste modelo 

pedagógico, é dada à procura activa do conhecimento, à discussão em grupo e à 

utilização frequente dos exemplos no processo formativo. Apesar de cada tópico ter as 

suas características próprias de exploração, que foram estudadas com cuidado, este 

envolvimento activo do estudante no processo é uma constante. 

A inclusão da História da Matemática em todo o processo é natural e feita de 

duas formas distintas: ou no contexto da explicação e dos problemas, através de 

hiperligações para matemáticos (a referência a Galileu é feita aquando do estudo das 

propriedades da parábola), ou através de uma página específica que, para além do 

acesso à bibliografia e principais trabalhos de um certo número de matemáticos, 

disponibiliza um conjunto de endereços de outros Sites Web com interesse neste 

contexto (Fig. 9). 

 



 

 
 

Fig. 9 – História da Matemática, no contexto do estudo das funções 

 

Existe ainda a hiperligação “Solubilidade de Equações” que permite o acesso a 

uma página onde é apresentado o percurso histórico na procura das soluções das 

equações polinomiais.  

 

Aplicação dos Conhecimentos 

As aplicações dos conhecimentos propostas são de tipos diversos, sendo todas 

acedidas da mesma página (Fig. 10). 

 
 

Fig. 10 – Página central da Aplicação dos Conhecimentos 



 

Desde aplicações mais viradas para a exploração da história da matemática no 

contexto do tema de estudo até outras que apelam à utilização de conhecimentos em 

situações que favorecem a expansão do conhecimento, houve o cuidado de conseguir 

uma variedade de situações integrada numa estratégia de consolidação efectiva de 

conhecimento. Vamos apresentar dois exemplos que ilustram esta aproximação. 

 

Exemplo 1: Exploração da história da matemática no contexto do estudo da função 
cúbica. 

 
Pretende-se que o aluno conheça um pouco da história da resolução das 

equações polinomiais, assunto com que é confrontado frequentemente. O aluno deverá 

passar a conhecer o esforço dos Matemáticos da Mesopotâmia Antiga, há já quase 4 mil 

anos, os processos geométricos, do sec. XI, que permitiam determinar valores 

aproximados para as soluções de equações cúbicas e as primeiras resoluções algébricas 

para alguns tipos destas equações surgidas em Itália no sec. XVI. A história continua 

sem esquecer Niels Abel (1802-1829) e Évariste Galois (1811-1832). 

Para além de um exercício de formulação e cálculo matemáticos, esta 

oportunidade é aproveitada para exercitar a expressão escrita sobre temas matemáticos. 

Exemplo 2: Utilização de conhecimentos em situações que favorecem a expansão do 
conhecimento 



 

 

O aluno deverá utilizar os conhecimentos adquiridos aquando do estudo dos 

polinómios e das funções polinomiais de grau menor ou igual a 4, no estudo do 

comportamento de uma função polinomial de grau superior. O polinómio P(x), de grau 

11, tem apenas 5 zeros reais distintos. O aluno poderá comprová-lo usando a 

calculadora gráfica mas terá que ser crítico em relação aos resultados que esta lhe 

oferece utilizando também outro tipo de conhecimentos. 

Este exemplo obriga à manipulação de diversos conceitos e resultados, como por 

exemplo: 

- Uma das abordagens possível na contabilização dos zeros passaria por o aluno 

conhecer o facto de que os zeros de P(x) serem os zeros de ( ) 1xxA 4 −= , 

( ) 256xxB 4 −=  e 8xC(x) 3 +=  e depois utilizar um raciocínio essencialmente 

geométrico. 

- Outra abordagem possível seria reduzir o polinómio P(x) à forma canónica, ou 

simplesmente efectuar mentalmente os cálculos no sentido de determinar qual o 

coeficiente de P(x) que fosse maior em módulo. Todos os zeros de f estariam no 

intervalo [ ]259259,−  e o traçado do gráfico de f neste intervalo permite verificar que 

esta função só teria 5 zeros. 

- Ainda outra abordagem possível, mas sem dúvida mais trabalhosa e que obrigava o 

aluno a despender mais tempo na sua resolução, passaria por factorizar os polinómios 

A(x), B(x) e C(x) e verificar  que um dos factores que entrava em cada uma das 

decomposições era um polinómio de grau 2 sem zeros reais. 



 

 

Actividades Globais 

As actividades propostas prendem-se com a resolução de problemas em contexto 

real. As questões abordadas procuram relacionar os conteúdos estudados anteriormente, 

através de problemas de modelação e de optimização. Insiste-se na resolução de 

questões em que a resposta depende do contexto real do problema em estudo, 

nomeadamente a determinação das propriedades das funções (domínio, contradomínio, 

zeros, sinal, monotonia, extremos,…). 

A página de entrada para o desenvolvimento desta fase (Fig. 11) tem no topo 

uma imagem que constitui uma hiperligação para uma página que contém algumas 

reflexões sobre possíveis reacções do aluno quando confrontado com a necessidade de 

resolver determinado problema assim como do modo como este deve encarar as 

dificuldades que lhe possam surgir. São sugeridos alguns procedimentos que o aluno 

deve ter em conta na resolução dos problema e feita, naturalmente, uma referência a 

Polya e a Guzman. 

 

Fig. 11 – Actividades Globais 

 

As actividades são variadas. Desde a designada por “Fotocópias”, em que se 

pretende encontrar uma função que modele uma situação apresentada e em que são 

utilizados conceitos relacionados com o estudo da função afim e de geometria, 

nomeadamente a determinação da equação reduzida da recta, até à designada por “Baile 



 

de finalistas”,  em que se pretende encontrar a função que traduz o lucro obtido com a 

realização de uma festa de finalistas em função do número de bilhetes vendidos, tendo 

em conta várias condições iniciais apresentadas, pretende-se que os alunos sejam 

exercitados na interpretação dos dados de um problema e na sua tradução em linguagem 

matemática, na modelação da situação, na resolução com base nos conhecimentos 

adquiridos e na decisão sobre a melhor solução. 

Por outro lado, durante a motivação ficaram em aberto algumas questões, tais 

como: Quando se deixa cair uma bola, sujeita apenas à força da gravidade, a sua 

distância ao chão é função do tempo. Que função é esta? Que tipo de curva é o seu 

gráfico? Que propriedades tem? Assim, é proposta a actividade “A bola saltitante” que 

possibilita ao aluno a realização de uma experiência prática, utilizando um sensor de 

movimento e a calculadora gráfica, a partir da qual vai poder comprovar a função e o 

respectivo gráfico. O aluno tem, assim, a oportunidade de trabalhar conceitos 

relacionados com a função quadrática e com as funções definidas por ramos. 

Vamos, agora, apresentar sucintamente a actividade designada por “Volume de 

uma caixa”. 

 
Trata-se de um problema de optimização em que, a partir de uma chapa metálica 

rectangular, se pretendem retirar quatro cantos quadrangulares, de forma a construir 

uma caixa que tenha volume máximo. 

Uma das questões apresentadas pretende que o aluno deduza qual é a expressão 

analítica da função, V, que dá o volume das caixas, em função do lado do quadrado que 



 

se retira à caixa. Para que o aluno perceba que o volume da caixa depende do quadrado 

que se retira, é-lhe pedido em primeiro lugar que determine o volume quando o lado do 

quadrado a retirar assume determinados valores particulares. A marcação num 

referencial cartesiano dos pontos ( )( )xVx,  obtidos, ajudá-lo-á a atribuir significado à 

função V. 

As questões seguintes têm como objectivo a determinação do domínio da função 

V, no contexto do problema proposto (subconjunto de R). Este deverá ser utilizado na 

determinação de uma janela de visualização adequada para a análise do gráfico da 

função, fazer o seu esboço em papel milimétrico e fazer o estudo da função quanto a 

zeros, sinal, extremos, continuidade e simetria. É ainda colocada uma questão que dá a 

oportunidade ao aluno para resolver inequações em contexto real, podendo assim 

atribuir-lhes significado. 

 

Análise 

Finalmente é pedido ao aluno que faça uma reflexão cuidada sobre os 

conhecimentos que adquiriu, bem como da sua importância na resolução de problemas 

que consiga identificar. O aluno deve ainda formular, pelo menos, um problema real ou 

virtual, desde que devidamente fundamentado, onde se manifestem úteis os 

conhecimentos adquiridos. Para além da caracterização e da formalização do problema, 

este deverá apresentar também a sua resolução.  

 

 

Resultados da Experiência Pedagógica 

 

Reacção dos Alunos à Apresentação da Experiência Pedagógica 

A primeira reacção da grande maioria dos alunos foi de entusiasmo e vontade de 

começar. Houve mesmo manifestações de gratidão pela oportunidade de participação 

nesta experiência, agrado pela estrutura apresentada e reconhecimento do trabalho de 

preparação da experiência. Uma aluna enviou, imediatamente após a aula, o seguinte 

email: “Vou gostar muito da nova maneira de dar matemática. Espero que tenha muito 

sucesso porque resultar, vai resultar!” 

Sem ter sido identificada nenhuma atitude francamente negativa, os menos 

entusiastas manifestaram uma posição expectante. Apenas um aluno manifestou 

discordância de ter sido o professor a escolher a composição dos grupos. 



 

 

Reacções Durante o Decurso da Experiência Pedagógica 

Na primeira aula, a reacção das duas turmas foi diversa: Os alunos do 10ºA mais 

motivados e activos e os do 10ºB com uma atitude mais passiva e sem saber por onde 

começar. Neste caso, foi necessário ter uma acção de tranquilização e de incentivo para 

enfrentar este novo desafio. Nesta aula apenas um grupo não solicitou ajuda, sendo clara 

a tentativa de perceber e avançar com base no trabalho em grupo e com auxílio do Site 

Web e do manual escolar. Nas primeiras aulas houve alguma solicitação do apoio do 

professor. Como o apoio era individual, grupo a grupo, o tempo de espera teve efeitos 

muito positivos, uma vez que “obrigava” os alunos a tentarem resolver os problemas no 

âmbito do seu grupo. Progressivamente, esta situação foi-se alterando sendo evidente o 

aumento da autonomia, confiança e independência. Esta situação permitiu que o 

professor pudesse ter mais uma acção de observação do desenvolvimento do trabalho no 

grupo, da forma como discutiam e resolviam os problemas, das deduções que iam 

fazendo, etc. 

A correcção atempada dos relatórios entregues, aula a aula, pelos grupos teve 

um efeito motivador. Os erros eram corrigidos com interesse e as palavras positivas 

provocavam uma reacção de satisfação e de vontade de continuar a fazer bem.  

Os alunos adaptaram-se bem quer à utilização do Site Web, movimentando-se e 

pesquisando o que lhes interessava sem dificuldades aparentes, quer aos procedimentos 

da aula quer ainda ao material que tiveram de utilizar. Logo que entravam na sala, 

tinham o cuidado de levar para a mesa de trabalho o dossier de grupo, rever e corrigir, 

eventualmente, o trabalho da aula anterior (no inicio da aula era colocado em cima de 

cada mesa de trabalho o relatório realizado na aula anterior). Se no início da aula havia 

alguma agitação, motivada, nomeadamente, pela impressão dos relatórios de aula, após 

um período que oscilava entre os 5 e os 10 minutos a agitação dava lugar a um clima de 

acalmia, adaptado a um clima de saudável aprendizagem. 

A calculadora gráfica foi um instrumento de trabalho utilizado na maioria das 

aulas, tendo começado a sua utilização aquando do estudo das funções polinomiais. A 

grande maioria dos alunos adquiriu uma calculadora gráfica. Aqueles que não tinham, 

podiam utilizar na aula uma calculadora da escola, que poderia também ser requisitada 

para trabalhar fora da aula. Os alunos não manifestaram dificuldades na utilização da 

calculadora e valorizaram as suas potencialidades no estudo deste tema. Uma das alunas 

disse um dia: “Oh Stora, temos aqui uma máquina potentíssima!”. 



 

 

Avaliação dos Conhecimentos: Mini-testes e Testes 

Os alunos realizaram 4 mini-testes de avaliação e um teste final e global. Os 

mini-testes tinham um peso na avaliação de metade do peso do teste final. O elevado 

número de momentos de avaliação formal tinha dois objectivos diferentes: Por um lado 

obter uma informação continuada sobre o grau de aprendizagem individual dos alunos e 

por outro lado intensificar os seus momentos de estudo. Os mini-testes foram realizados 

nos seguintes momentos: no final do estudo das Propriedades das funções, no final do 

estudo dos Polinómios (com um objectivo acrescido dos alunos solidificarem os 

conhecimentos sobre polinómios necessários depois ao estudo das funções polinomiais), 

no fim do estudo das Funções Polinomiais e no final do estudo das Transformações de 

Funções. Os momentos de avaliação foram realizados apenas quando todos os grupos se 

encontravam em condições de o fazer. 

Na tabela seguinte (Fig. 12) apresentam-se, como exemplo, para os alunos do 

10ºB e numa escala de 0 a 200 pontos, a média dos três testes de avaliação de 

Geometria, os resultados dos mini-testes e o resultado do teste final. 

 
Fig. 12 – Resultados da avaliação de Geometria e de Funções 

Quando comparadas, por exemplo, as classificações médias obtidas nos mini-

testes e no teste final do tema Funções com a média dos testes realizados durante o 

estudo do tema Geometria verificamos que, à excepção de um aluno (nº 9), todos os 



 

outros tiveram uma melhoria de resultados sendo esta diferença, nalguns casos, bastante 

significativa.  

A diferença média entre as classificações obtidas no teste sobre Funções e a 

média dos testes de Geometria é igual a 31,4 pontos. 

Não houve discrepâncias significativas entre a média obtida nos mini-testes e o 

teste final. 

 

Reacções dos Alunos à Experiência  

A análise dos relatórios das aulas permitiu-nos verificar que nos primeiros 

blocos de aulas foi mais frequente os alunos indicarem que não conseguiam resolver 

sem problemas as actividades propostas. Depois esta tendência altera-se e passam a ser 

em maior número os grupos que em cada aula indicam que conseguem resolver sem 

problemas as actividades propostas (Fig. 13). 

 

 
Fig. 13 – Evolução das dificuldades sentidas na resolução das actividades propostas ao 

longo dos vários blocos de aula 

 

Quanto ao contributo do trabalho em grupo, 90% referem que o trabalho de 

grupo contribuiu para melhorar de forma positiva a aprendizagem dos alunos, 6% que o 

trabalho de grupo não influenciou positivamente e 4% referem que talvez tenha 

influenciado.  

No final da experiência pedagógica foi pedido aos alunos que respondessem a 

um inquérito individual e anónimo. Pretendeu-se, assim, ter uma opinião individual em 

relação a alguns aspectos relacionados com a experiência realizada. Para além de 



 

respostas fechadas, este inquérito tinha também algumas questões de resposta aberta, de 

forma a permitir ao aluno expressar-se mais livremente em relação a esses aspectos.  

Da análise destes inquéritos podemos obter algumas indicações: 

- Estes indicaram as capacidades de Interpretação, Auto-aprendizagem e de Raciocínio 

como sendo aquelas que este tipo de trabalho mais os ajudou a desenvolver. O 

desenvolvimento da capacidade de aprendizagem é apontado por 15 alunos dos 18 do 

10ºA (83%) e por 13 dos 17 alunos do 10ºB (76%). 14 alunos do 10ºA e 13 alunos do 

10ºB, consideram que este trabalho os ajudou a desenvolver as capacidades de 

raciocínio. 82% dos alunos do 10º B acham que também desenvolveram capacidades 

de interpretação.  

- Todos os alunos, excepto um, consideraram que este processo lhes atribuiu maior 

responsabilidade na sua própria aprendizagem. De entre as reacções obtidas, citamos 

apenas algumas: “Aprendi a fazer as coisas por mim própria”; “Ajuda-nos a tomar 

consciência das nossas dificuldades e tentar resolvê-las sozinhos”; “Mais tarde esta 

responsabilidade vai ter os seus frutos”; “Porque nos ajuda a desenvolver o nosso 

raciocínio e a perceber que aprender é importante”. 

- Todos os alunos da turma 10ºA consideraram que o modelo pedagógico utilizado foi 

adequado, que se conseguiram adaptar bem e que este contribuiu para melhorar o seu 

rendimento escolar. Na turma 10ºB, esta foi também a opinião da maioria dos alunos, 

com dois alunos a não consideraram o modelo adequado e três a revelarem não ter 

conseguido adaptar-se.  

- 16 alunos da turma do 10ºA (89%) e 16 alunos da turma de 10ºB (94%) consideram 

que as aulas tiveram em conta o ritmo de aprendizagem de cada um e manifestaram 

ser este um aspecto importante da experiência pedagógica. 

- Todos os alunos do 10ºA e 14 dos alunos do 10ºB (82%) consideraram que este modo 

de aprender ajudou a rentabilizar as suas capacidades.  

- Neste processo, a grande maioria dos alunos indicou ver o professor como Motivador, 

como alguém que ajuda a desenvolver as capacidades de raciocínio e como 

Orientador. 

- A apresentação e facilidade de consulta do Site Web, foi avaliada pela totalidade dos 

alunos como boa ou muito boa. 

- Todos os alunos do 10ºA, com excepção de um que não tinha a certeza, manifestaram 

ter gostado mais deste modo de aprender matemática. Dos 17 alunos do 10ºB, 11 

referiram ter gostado mais, 4 deles não sabiam avaliar e 2 deles referiram ter gostado 



 

menos.  

Foi pedido aos alunos que expressassem, em poucas palavras, aquilo que 

sentiam em relação à experiência que tinham vivido. São muito interessantes as 

opiniões, globalmente muito positivas, das quais vamos transcrever alguns extractos: 

 

- “É uma experiência diferente que nos permite desenvolver as nossas capacidades 
intelectuais” 

- “As aulas em grupo são importantes, porque aprendemos a trabalhar sem o professor 
estar sempre ali a explicar. É um pouco tentar aprender por nós próprios, o que é 
muito bom, desenvolvendo assim muitas das nossas capacidades” 

- “Eu estou a adorar o novo método das aulas, porque cada um de nós vai ao seu ritmo. 
Pode ser lento mas aprende tudo” 

 

 

Conclusões e Algumas Perspectivas Sobre o Trabalho Desenvolvido 

 

Esta experiência pedagógica demonstrou ser muito adequada para uma boa 

consciencialização, por parte do professor, das reais dificuldades e capacidades dos 

alunos, nomeadamente na fase inicial: lacunas e/ou inexistência de pré-requisitos 

essenciais, dificuldades de interpretação, dificuldades em adquirir os conceitos e 

dificuldades ainda maiores em utilizá-los e em relacioná-los. 

Foram muito motivadores e gratificantes a evolução de todo o processo e os 

resultados conseguidos. As reacções, algumas mesmo entusiásticas, e os resultados dos 

alunos foram muito positivos. E estes resultados puderam ser avaliados quer em termos 

de conhecimentos adquiridos quer em termos de atitudes e comportamentos individuais 

e colectivos. A avaliação de conhecimentos revelou uma melhoria significativa de 

resultados em relação a anos anteriores e outras matérias, no mesmo ano lectivo. Os 

resultados conseguidos são indicadores claros de que estamos perante um modelo 

pedagógico com grande potencial não só para melhorar o nível de conhecimentos 

adquiridos como também para sedimentar melhor esses mesmos conhecimentos e 

prolongar o seu tempo de prevalência. 

Por outro lado, foi globalmente alterada a posição dos alunos perante a 

matemática: apesar de algumas dificuldades, conseguiram ser sensibilizados para a 

importância dos conhecimentos matemáticos na vida do dia a dia e encontrar motivos 

para dedicarem esforço à sua aprendizagem. Esta alteração de atitude face à matemática, 



 

e os efeitos que ela pode ter no futuro de cada um e na comunidade em que estão 

envolvidos, foi um dos aspectos marcantes desta experiência. 

Durante o decurso de todo o processo foi patente a importância da atitude do 

professor na criação de condições de êxito. Desde a criação de um ambiente tranquilo e 

motivador, em que o silêncio não é imposto, antes resulta de um clima sadio e da 

vontade e do prazer que cada aluno sente no que está a fazer, até ao respeito pelas 

diferenças dos seus alunos, em que a correcção de eventuais erros não é sinónimo de 

humilhação antes de incentivo, o professor tem perante si diferentes realidades, com 

diferentes projectos de vida, problemas e interesses, que merecem ser olhados com a 

maior atenção. 

O processo é muito exigente para todos: para os alunos, que são confrontados 

com um processo de aprendizagem diferente e que os obriga a uma atitude activa e de 

auto-controlo, e para o professor que, para além do tempo de preparação da experiência, 

é obrigado a uma atenção redobrada em todas as aulas e à correcção atempada e 

continuada (entre duas aulas sucessivas) de todos os relatórios de aula. Como esta 

correcção, mais do que uma avaliação, é uma forma de comunicação activa entre o 

professor e o aluno (correcções, pistas de resolução, incentivos, sugestões, …), fica 

patente que ao professor é pedida uma grande dedicação. No cumprimento de 

obrigações, o professor tem que ser o primeiro a dar o exemplo! 

Por outro lado, está totalmente posta em questão a posição do professor 

enquanto autoridade suprema, depósito de saber, que tem como preocupação 

fundamental chegar à aula e “despejar” determinados conteúdos e resolver determinados 

exercícios, que está incumbido de ensinar o aluno que nada sabe e que procura manter a 

distância aluno-professor. 

O professor não pode confiar plenamente no trabalho em grupo e abandonar os 

alunos à sua sorte. Sem pôr em causa as virtualidades deste tipo de trabalho, ao 

professor é exigida uma atitude muito activa e atenta, intervindo atempadamente e 

evitando o prosseguimento de caminhos errados e raciocínios falaciosos. É-lhe também 

exigido um incentivo permanente à reflexão sobre os assuntos e seus desenvolvimento e 

à análise de qualquer resultado. 

A existência de ritmos de aprendizagem diferenciados entre os grupos revelou-se 

muito positivo. Por um lado, os que avançavam mais rápido puderam explorar mais 

profundamente as matérias e, por outro, o professor teve oportunidade de dedicar mais 

tempo aos grupos que revelavam mais dificuldades. Esta ajuda permitiu que o seu ritmo 



 

de trabalho fosse aumentando ao longo do tempo, aumentando os índices de auto-estima 

e, por isso, os seus resultados da aprendizagem. 

O acompanhamento activo dos alunos em todas as aulas, e a correcção regular 

dos relatórios, permitiu reunir um grande número de elementos de avaliação quer ao 

nível dos conhecimentos e competências quer ao nível das atitudes e valores que me 

permitiu, com mais facilidade e objectividade, reduzir o peso dos testes para cerca de 

50%, como aliás é objectivo do programa. 

A escola não pode ficar à margem deste processo, a ela cabendo a 

responsabilidade de criar espaços adaptados a processos de ensino-aprendizagem de 

geometrias diversas e adequadamente equipados para suportar o trabalho dos 

professores e alunos. Este trabalho deverá permitir um melhor conhecimento e 

compreensão da realidade circundante, e a escola pode e deve ter um papel activo neste 

processo. 

A chave de uma possível e desejável massificação destes novos modelos 

pedagógicos está na formação inicial, seguida de formação contínua, dos professores. 

Os futuros e novos professores devem ser adequadamente sensibilizados para estas 

novas realidades pedagógicas e munidos da formação científica e tecnológica que lhes 

permita desenvolver as suas próprias experiências e contribuir activamente para este 

processo de mudança. Deve, igualmente, ser desenvolvido nos futuros professores a 

capacidade de análise crítica e de reflexão sobre a sua prática educativa, sem descurar o 

estímulo à investigação, necessidade de actualização permanente e capacidade de 

mudança e adaptação a novas situações e responsabilidade. 
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Nesta secção foram feitas quatro comunicações onde a ênfase da formação do 

professor se centra em metodologias bastante diferentes. 

Na primeira comunicação, “Projectos com Matemática: Sobre os Produtos de 

uma Experiência de Formação”, foi enfatizado o modelo de projecto como uma 

modalidade promissora a ter em conta na formação contínua. O orador exemplificou a 

importância e o papel que os projectos podem assumir com a referência a formações já 

realizadas onde na consecução dos mesmos emergia o conhecimento matemático, dos 

professores intervenientes, sempre no sentido das competências. Concluiu-se, deste 

modo, que a formação contínua poderá e deverá passar por esta modalidade de 

formação. 

Na segunda comunicação, “Que passado, que Presente e que Futuro para a Formação de 

Professores”, foi feita uma abordagem histórica da formação de professores de 

Matemática. É realçado desta evolução, da formação do professor de matemática, o 

facto de ainda há relativamente pouco tempo a habilitação para a docência de 

Matemática ser obtida por intermédio de provas bastante rígidas e exclusivamente de 

cariz matemático. 

As duas comunicações que se seguiram, “Modelos Pedagógicos para o Ensino 

Activo da Matemática” e “O Ensino do Tema de Funções do 10º Ano: Uma Experiência 

Inovadora”, surgiram uma na sequência da outra, uma vez que, a segunda é uma 

aplicação prática do modelo pedagógico preconizado pela primeira. Nestas 

comunicações há a realçar a presença de um modelo de formação que estará sempre 

presente: a auto-formação. Uma das vias deste modelo poderá ser o investimento 

pessoal na área das novas tecnologias de multimédia como forma de enriquecer o 

professor. 



Perante a apresentação/discussão de ideias imergentes destas comunicações, 

fica-se com a ideia clara de que deverá existir um entendimento sobre o que será formar 

professores. Neste sentido, lança-se a seguinte questão: Para quando um entendimento 

entre matemáticos e educadores matemáticos sobre o papel da formação e o papel do 

formando na formação do professor? 
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