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Resumo: 

O que sabemos, como o sabemos, relativamente a cada um dos temas que nos cumpre ensinar 

leva-nos a efetuar determinado tipo de abordagem a cada um dos tópicos, condicionando ou 

potenciando, por essa via, as oportunidades (de aprender) que facultamos aos formandos – 

sejam eles alunos, professores, ou futuros professores. Enquanto Formadores adotamos uma 

metodologia de trabalho que pretende proporcionar um amplo e diversificado conjunto de 

situações e, também, oportunidades para que esses possam elaborar ou incrementar o seu 

conhecimento (profissional) relativamente aos diversos tópicos que lhes cumpre abordar.  

Neste texto iremos discutir/refletir acerca da importância da identificação de situações 

matematicamente críticas e de que forma a partir de um mais amplo e profundo conhecimento 

destas e dos motivos matemáticos associados podemos melhorar a formação que facultamos. 

Com esse intuito focamo-nos em situações matematicamente críticas reveladas por futuros 

professores dos primeiros anos nos tópicos de Organização e tratamento de dados e de 

Geometria.  

Palavras-chave: 

Conhecimento profissional do professor; desenvolvimento profissional; reflexão; melhoria das 

práticas. 

 

Introdução  

Os últimos tempos têm sido frutíferos em alterações, tanto em termos da formação como no que 

concerne aos documentos oficiais associados à área da matemática e do seu ensino. As alterações na 

formação de professores dos Primeiros Anos introduzidas pela implementação do processo de 
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Bolonha; a existência de um novo Programa de Matemática para o Ensino Básico (Ponte, et al., 2007), 

as dificuldades sentidas pelos futuros professores em termos de conhecimentos (também por força do 

seu perfil à entrada da formação inicial) e ainda a pouca investigação em Portugal que se foque nos 

conhecimentos dos futuros professores são alguns dos elementos basilares que nos levaram, 

especificamente, a repensar o foco de atenção das nossas investigações (e da prática) e a redirecioná-lo 

(Gomes, Martins & Ribeiro, 2011) para onde ele é, efetivamente necessário, sendo para isso fulcral a 

identificação de situações mais problemáticas (Hill, 2010). Este repensar e equacionar novas 

perspetivas têm como génese, também, a análise, discussão e reflexão sobre situações 

matematicamente críticas identificadas – tanto na prática como na formação inicial de professores 

(e.g., Martins, Ribeiro, e Gomes (2011) – e o facto de considerarmos que o conhecimento e 

desenvolvimento profissional dos professores são dimensões que se vão desenvolvendo/construindo ao 

longo do tempo e por força das experiências com que somos confrontados (Muñoz-Catalán, 2009). 

Neste texto iremos discutir e refletir sobre, algumas das conclusões preliminares que guiam a fase 

seguinte deste projeto (como origem e produto) e analisar alguns aspetos relativos às nossas próprias 

aprendizagens e impacto no processo de ensino e de aprendizagem. Estas discussões e reflexões são, 

nesse sentido, encaradas como fonte de um desenvolvimento profissional e incremento do nosso 

próprio MKT e prática profissional. 

 

Conhecimento matemático do professor de Matemática: o caso do Mathematical Knowledge for 

Teaching   

O conhecimento do professor pode ser encarado sob uma multiplicidade de perspetivas. Nesse âmbito 

atendemos apenas aos aspetos que se relacionam intrinsecamente com os conteúdos a abordar e, nesse 

sentido, das várias conceptualizações que têm vindo a emergir (e.g., Mathematics for Teaching (Davis 

& Renert, 2009; Davis & Simmt, 2006); Knowledge Quarted (Rowland, Huckstep & Thwaites, 2005; 

Rowland & Turner, 2008) e Mathematical Knowledge for Teaching (MKT) (Ball, Hill & Bass, 2005; 

Ball, Thames & Phelps, 2008)), optámos pela que tem sido desenvolvida na Universidade do 

Michigan pelo grupo liderado por Deborah Ball (MKT).  

Todas estas conceptualizações têm a génese nos trabalhos de Shulman (e.g., Shulman (1986, 1987)) e 

têm, portanto, como ponto de partida a noção de que ao professor, para ensinar, cumpre um 

conhecimento do conteúdo que pretende ensinar e um conhecimento didático desse conteúdo. Neste 

contexto abordaremos sumariamente alguns aspetos do MKT discutindo, apenas, os que se 

relacionam, de forma mais direta, com o conhecimento do conteúdo. 
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Nesta conceptualização, que atribui um conhecimento específico ao professor, distinto do de outro 

qualquer profissional para o exercício das suas funções, o conhecimento do professor é encarado como 

sendo  

o conhecimento matemático usado para levar a cabo o ensino da matemática. Exemplo deste 

trabalho de ensino inclui a explicação de termos e conceitos aos alunos, interpretar as suas 

afirmações e soluções, analisar e corrigir a abordagem que os manuais efetuam sobre 

determinado tópico, utilizar representações exactas na aula, bem como proporcionar aos seus 

alunos exemplos de conceitos matemáticos, algoritmos e demonstrações (Hill, Rowan e Ball, 

(2005, p. 373))  

 

Nesta sua conceptualização do conhecimento de matemática do professor de matemática44 (MKT) os 

domínios do conhecimento do conteúdo e didático do conteúdo (seguindo as ideias de Shulman 

(1986)), encontram-se subdivididos, cada um deles em três subdomínios, incluindo o conhecimento 

curricular como um subdomínio do conhecimento didático do conteúdo (cf. Figura abaixo). 

  

Assim, para além de um conhecer os distintos conteúdos na ótica do utilizador (Common Content 

Knowledge – saber fazer para si próprio, ou identificar se algo está correto ou incorreto), ao professor 

cumpre também um conhecimento sobre os motivos matemáticos subjacentes ao porquê associado a 

cada aspeto concreto dos temas a abordar (Specialized Content Knowledge – conhecimento do 

conteúdo que permite entendê-lo (e aos motivos matemáticos em que este se sustenta) de modo a 

possibilitar, posteriormente, uma sua abordagem com efetiva compreensão, para que os alunos 

entendam verdadeiramente o que fazem, não o executando meramente como um conjunto de 
                                                      
44 Assumimos que professor de Matemática é todo aquele ao qual lhe cumpre abordar temas especificamente 
relacionados com esta área, daí que incluamos os professores do Pré-Escolar (comummente denominados de 
Educadores de Infância), os do 1.º Ciclo do Ensino Básico e todos os outros que tenham obtido uma licenciatura 
em Matemática (para o ensino, ou equivalente). 

Figura 1 – Domínios do conhecimento matemático para o ensino (MKT) (Ball et al., 
2008, p.403) 
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procedimentos. Deste conhecimento do conteúdo forma também parte um saber/conhecer como os 

tópicos vão evoluindo ao longo da escolaridade, bem como as relações existentes entre os distintos 

tópicos matemáticos (Horizon Content Knowledge). 

Esta conceptualização, por se focar concretamente na especificidade dos conteúdos que o professor 

tem de abordar, e por efetuar uma tentativa de especificar variados dos seus subdomínios, possibilita 

um foco no tipo de conhecimento que almejamos para os nossos (futuros) professores – e 

consequentemente para o tipo e nível das aprendizagens dos alunos –, o que é complementado pelo 

facto de nos possibilitar, também, preparar tarefas que, partindo das dificuldades/carências dos alunos 

e futuros professores (e.g., (Martins, et al., 2011; Ribeiro & Carrillo, 2011; Ribeiro & Gomes, 2010; 

Ribeiro & Jacobsen, in press, 2012)) se adequem, especificamente à formação de professores, 

desenvolvendo esse conhecimento (Ribeiro, in press, 2012).   

 

Contexto e método 

Este estudo baseia-se no trabalho que temos vindo a desenvolver no âmbito de um projeto, focado no 

MKT de futuros professores dos Primeiros Anos. Este projeto é composto por várias etapas tendo sido 

já aplicados questionários/tarefas a diversos grupos de futuros professores de várias instituições 

nacionais. Estes questionários/tarefas têm por intuito aceder às situações que sejam matematicamente 

críticas – onde os estudantes45 revelem algum tipo de carência e/ou dificuldade em termos dos 

conhecimentos matemáticos – e focam-se, até ao momento em tópicos de Geometria (e.g., Ribeiro e 

Gomes (2010)); de Otd (e.g., Ribeiro e Martins (2010, 2011)) e racionais – fundamentalmente no 

papel da unidade (e.g., Caseiro e Ribeiro (2012); Ribeiro e Jacobsen (in press, 2012)), tendo por 

objetivo último aceder aos motivos matemáticos em que estas dificuldades se fundamentam. Para a 

sua elaboração foi tido em conta o trabalho desenvolvido no projeto Learning Mathematics for 

Teaching Project (LMT, 2006), tendo no entanto optado por recorrer a questões abertas – também pela 

natureza do objetivo associado (aceder, e não avaliar) e que abordam, essencialmente, os conteúdos na 

perspetiva do CCK e do SCK. Recorremos a uma metodologia qualitativa, de índole interpretativo, e 

um design de estudo de caso instrumental (Stake, 2005), tendo por intuito identificar, discutir e refletir 

sobre as situações matematicamente críticas. 

Aqui focamo-nos em alguns desses questionários aplicados aos futuros professores, como forma de 

ilustrarmos o tipo de trabalho que temos vindo a realizar. Para esta ilustração recorremo-nos a tarefas 

no âmbito da Organização e tratamento de dados (gráficos de barras e pictogramas) e da Geometria 

(quadriláteros). Para a análise relativa à construção de gráficos de barras, recorremos à classificação de 

                                                      
45 Sempre que nos referirmos à Formação Inicial de professores utilizamos estudante(s), correspondendo a 
expressão aluno(s) aquele(s) que frequentam o Ensino Básico/Secundário. 
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Arteaga e Batanero (2010), considerando as três categorias que contempla (gráficos basicamente 

corretos; gráficos parcialmente corretos; e gráficos incorretos). Estas categorias foram também 

utilizadas para analisar os pictogramas, com as devidas adequações à especificidade destes. 

Relativamente ao tema da geometria, focamo-nos, neste contexto, em algumas questões que se 

relacionam, em concreto, com a definição e representação de retângulos e com as propriedades 

fundamentais que permitem diferenciar quadrados e paralelogramos.  

O recurso a este instrumento permite-nos também discutir e refletir sobre alguns dos aspetos em que 

os estudantes revelam maiores dificuldades de conhecimento e nos quais será essencial focarmos a 

nossa atenção por forma a podermos colmatar as carências identificadas. 

 

MKT de futuros professores nos domínios da Geometria e da Otd  

Nesta secção será efetuada uma análise/discussão e reflexão acerca de algumas lacunas que os futuros 

professores demonstraram, tendo em conta apenas os domínios de conhecimento do conteúdo do 

MKT, relativamente à representação gráfica dos dados, nomeadamente pictogramas e gráficos de 

barras no domínio da Otd e quadriláteros no domínio da Geometria. Iremos contextualizar um pouco 

cada uma das tarefas e resultados obtidos no âmbito dos dois conteúdos de forma separada, iniciando 

pela Otd e posteriormente referindo o que concerne ao tópico de Geometria.    

 

Domínio da Otd 

No domínio da Otd, iniciamos a discussão relativamente aos pictogramas, tendo esses estudantes 

construído pictogramas a partir de um conjunto de dados organizados em tabela, correspondendo às 

vinte respostas dadas pelos alunos de uma turma do 2.º ano, acerca das suas atividades preferidas – de 

entre quatro possíveis. Relativamente a este tópico é importante, em primeiro lugar “saber fazer”, ou 

seja, possuir um conhecimento acerca do que é um pictograma e como este se pode elaborar (que é um 

gráfico e para a sua construção têm de se considerar figuras ou símbolos alusivos à variável em 

estudo). Posteriormente, como têm de “saber para ensinar a fazer” com e para a compreensão, o 

conhecimento anteriormente não chega, ou seja, os professores/educadores (atuais ou futuros) têm 

também de ter, por exemplo, um conhecimento matemático relacionado com o facto de 

saber/conhecer: as razões matemáticas (e não estéticas) que levam a que os símbolos tenham de estar 

alinhados e desta forma seja possível, posteriormente, efetuar uma correta interpretação (e não apenas 

para facilitar a contagem); o porquê de os símbolos usados para a construção do pictograma terem de 

ser todos do mesmo tamanho; o porquê de, em cada pictograma, cada símbolo ter de corresponder 

sempre a um mesmo valor; que polígonos de frequências, tabelas (de frequência ou com “bonecos”), 

gráficos de pontos e pictogramas não são exatamente ao mesmo. As propriedades anteriormente 
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descritas são fulcrais para que esses professores/educadores (atuais ou futuros) estejam capacitados a 

ensinar este tópico, com e para a compreensão, conseguindo deste modo preparar e implementar 

tarefas de forma Matematicamente rica e desafiadora. 

No nosso estudo, muitos desses futuros professores dos Primeiros Anos mostraram lacunas de 

conhecimento ou não atribuíram importância a alguns dos aspetos mencionados anteriormente sobre 

os pictogramas. São estes desconhecimentos, em alguns casos, ou, a não compreensão da importância 

desses aspetos, noutros casos, que serão promotores de um incremento de conceções erróneas aquando 

da posterior elaboração tanto dos pictogramas, como, consequentemente, de gráficos de barras ou 

circulares. Assim, é preciso que os (futuros) professores se consciencializem da obrigatoriedade de 

possuírem um conhecimento sólido e amplo acerca dos pictogramas, neste caso, tendo por objetivo a 

colmatação das lacunas do seu conhecimento, caso existam. Com base no questionário que efetuamos, 

apresentamos, na Ilustração 1, exemplos representativos das categorias de respostas obtidas. 

  

Tendo como tarefa elaborar um pictograma, esses futuros professores evidenciaram algumas lacunas 

de conhecimento ao nível do conhecimento do conteúdo, sendo alguns desses tipos de erros 

contemplados na Ilustração 1.  

Na situação I é evidenciada ausência total de conhecimento acerca do que é um pictograma e como se 

constrói, o que faz com que estes estudantes consigam interrogar acerca de questões de interpretação 

efetuadas. Nas situações II, III e IV são revelados desconhecimentos que se enquadram no SCK, pois, 

embora tendem a saber o que é um pictograma (no sentido de “ser algo com imagens”), evidenciam 

algumas lacunas de conhecimento que, consequentemente, lhes inviabilizará a forma de ensinar estes 

tópicos para a compreensão, pois não revelam, eles próprios, um conhecimento para ensinar com 

compreensão para, posteriormente, poderem ensinar a fazer. Relativamente à situação II, o símbolo 

                            

                

            

Ilustração 1 – Alguns “pretensos pictogramas” elaborados a partir das respostas relativas às 
atividades preferidas dos alunos do 2.º ano de escolaridade 
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vale 2 e este deveria estar cortado na horizontal e não na vertical, facto que evidencia a não 

compreensão da construção vertical ou horizontal de um pictograma. Nas situações III e IV 

constatamos a existência de um desconhecimento relacionado com o motivo dos símbolos estarem 

alinhados e da razão pela qual esses têm de ser todos do mesmo tamanho. 

Ainda no domínio da Otd, e de forma similar à análise efetuada para os pictogramas, vamos analisar 

outra tarefa que os estudantes realizaram, a partir do mesmo conjunto de dados usados para a 

construção dos pictogramas, sobre a construção e propriedades dos gráficos de barras.  

Efetuando algumas notas prévias relativamente a este tópico, os (futuros ou atuais) professores 

primeiro terão de possuir um conhecimento matemático acerca do que é um gráfico de barras e como 

este se constrói. De modo a estarem capacitados a preparar tarefas matematicamente ricas e 

desafiantes para os seus alunos, mantendo um nível cognitivo elevado, tal como referimos 

anteriormente, relativamente aos pictogramas, um conhecimento dessa natureza (CCK) não é 

suficiente. Assim, torna-se indissociável a necessidade desses (futuros ou atuais) professores, para 

além de saber fazer um gráfico de barras, deterem um conhecimento específico (propriedades) deste 

tópico (SCK), suas conexões com outros tópicos e a evolução do mesmo desde que foi trabalhado, 

ainda que de forma informal (HCK). Só desta forma esses (atuais ou futuros) professores poderão estar 

aptos a ensinar estes tópicos tendo por objetivo a promoção da compreensão e conseguirem responder, 

de forma matematicamente correta e percetível, a todas as questões/solicitações que surjam durante a 

sua lecionação. Deste modo, esses (atuais ou futuros) professores terão de ter consciência de que para 

possuir um conhecimento didático do conteúdo (Brown & Borko, 1992) que lhes permita explorá-los 

devidamente com os seus alunos é fulcral e determinante dominar os vários subdomínios do 

conhecimento do conteúdo do MKT, pois ninguém poderá esperar ensinar, com e para a compreensão, 

o que não sabe. 

Assim, para uma gerirem o ensino correto relativamente à construção de gráficos os professores 

(atuais ou futuros) devem conhecer/antecipar as implicações matemáticas das decisões tomadas a cada 

momento, bem como de todos os cuidados e precauções necessários.  

Tal como já referimos anteriormente, a não consciência da importância desses conhecimentos 

específicos, neste caso acerca dos gráficos de barras, poderá por em causa, por exemplo, a 

diferenciação entre variáveis quantitativas discretas e continuas, bem como possíveis sequências 

didáticas que sejam implementadas pressupondo propriedades dos gráficos de barras. 

Considerando os aspetos mencionados anteriormente, acerca dos gráficos de barras, extremamente 

importantes e baseando-nos nas respostas dos questionários, os estudantes, do nosso estudo, 

evidenciam desconhecem-nos ou não os consideram relevantes. Na Ilustração 2, apresentamos 

exemplos representativos das categorias de respostas obtidas.  
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A Ilustração 2, acima, contempla alguns exemplos que são representativos das categorias de respostas 

obtidas e ilustram um conjunto de conceções erróneas evidenciadas por esses futuros professores 

acerca dos gráficos de barras. O défice de conhecimento do conteúdo ao nível do CCK é ilustrado 

através da situação III onde é elaborada uma representação de um tipo de gráfico inadequado ao tipo 

de variável em causa. Ainda, nesta situação temos, ao nível do SCK do conhecimento do conteúdo, a 

evidência de um outro tipo de desconhecimento, e que se poderá relacionar com a não compreensão do 

porquê de as barras terem de se encontrar igualmente espaçadas. Estes estudantes revelam desconhecer 

a diferença entre (pelo menos em termos matemáticos) situações envolvendo variáveis quantitativas 

discretas e situações envolvendo variáveis quantitativas contínuas e, também, o tipo de gráficos 

adequados às variáveis qualitativas e quantitativas.  

Ainda na Ilustração 2 e considerando as situações I e II, ao nível do SCK, são reveladas lacunas de 

conhecimento sobre a utilização e importância de escalas; a largura das barras num mesmo gráfico e o 

facto de as barras terem de estar igualmente separadas. Se estes futuros professores não se 

consciencializarem da importância de todo o conhecimento que está relacionado com este tópico então 

não conseguirão efetivar um ensino com e para a compreensão relativamente a uma representação 

correta, promovendo desta forma, tal como referem Brown e Borko (1992), a sua formação didática 

seja deficitária. De modo semelhante aos pictogramas, ao nível do CCK, temos, na Ilustração 2, a 

situação IV que revela uma ausência total de conhecimento acerca do que é um gráfico de barras e 

como este se constrói, de alguns desses estudantes. 

 

Domínio da Geometria 

No âmbito da Geometria, e no que a este texto diz respeito, foi solicitado aos alunos para definirem 

um retângulo, desenharem um, identificarem retângulos de entre um conjunto de figuras dadas e 

   

 

Ilustração 2 – Alguns “gráficos de barras” construídos a partir das respostas relativas às 
atividades preferidas dos alunos do 2.º ano de escolaridade 
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equacionarem possíveis respostas de alunos sobre as propriedades dos retângulos que não são 

propriedades dos paralelogramos em geral.    

Ao definirem retângulo apresentam uma ideia incompleta, não se referindo a propriedade que 

permitam identificá-lo univocamente e que formem um conjunto de características necessárias e 

simultaneamente suficientes, confundindo definição com enumeração de propriedades. Curiosamente 

este tipo de carências é comum também a professores em exercício (e.g., Ribeiro, Carrillo e Monteiro 

(2009)), e poderá estar relacionada com as experiências anteriores com que foram confrontados.46 Um 

outro tipo de carência prende-se com a confusão relativa ao uso de expressões que são reservadas ao 

estudo de figuras no espaço ou no plano. 

 

 

 

 

 

É, assim, de fulcral importância que os estudantes sejam confrontados com a análise de definições 

equivalentes para o mesmo elemento, focando elementos críticos distintos e variando o nível escolar 

do público a que se dirigem, de modo a que as diferenças se centrem na adequação da linguagem, mas 

mantendo a sua correção matemática e possível generalização a todas as etapas educativas.  

Quando confrontados com o pedido de representarem dois retângulos diferentes, a maioria dos 

estudantes representou um mesmo retângulo em duas posições distintas. Esta dificuldade, para além de 

nos alertar para a necessidade de uma exploração das capacidades de visualização (e.g. Del Grande 

(1990)), chama-nos também a atenção para o facto de estes estudantes considerarem quadrados e 

retângulos pertencentes a conjuntos disjuntos.  

Uma outra questão com que os alunos foram confrontados envolvia o averiguar do seu próprio 

conhecimento sobre o que é um retângulo, mas aqui numa perspetiva de SCK. Com esse fim, uma das 

questões que lhes foi colocada foi a seguinte:    

Quais das seguintes figuras serão, para si, adequadas para apresentar aos alunos, com o intuito 

de averiguar o seu entendimento sobre o que é um retângulo? Porquê? 

                                                      
46 Behr, Harel, Post e Lesh (1993) referem, para o caso dos racionais, que esse tipo de desconhecimento poderá 
estar associado às abordagens instrucionais utilizadas pelos professores. 

Ilustração 3 – Uma “pseudodefinição” de retângulo  
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Na sua maioria os estudantes focam essencialmente as hipóteses a) e b), o que revela uma prevalência 

da ideia de que a melhor, e única, forma para se averiguar o conhecimento dos alunos sobre um 

determinado aspeto é apresentar os conteúdos na sua versão final, não possibilitando um qualquer 

confronto cognitivo, levando os alunos a assumirem, como suas, as representações do professor. Os 

estudantes reproduzem, assim, as ideias que possuem sobre as experiências que tiveram nesse nível de 

escolaridade, não se sentindo (ainda) capacitados/conhecedores a assumir e pensar nas tarefas, para 

que estas sejam matematicamente ricas e desafiadoras – o que se associa às carências de conteúdo que 

revelam (Charalambous, 2008) pois essas carências não lhes permitem equacionar objetivos 

matematicamente desafiadores e formas distintas e os abordar, em que seja por um ensino direto.  

Com o intuito de percebermos até que ponto estes futuros professores possuem conhecimentos que 

lhes permitam relacionar distintos tipos de quadriláteros (no sentido de possuírem um conhecimento 

relacional que se pode enquadrar no SCK), foram confrontados com a seguinte situação: 

O professor António pretende que os seus alunos saibam distinguir quadrados de 

paralelogramos. Quais as propriedades que um aluno poderá fornecer na sua resposta, de modo 

a evidenciar que conhece as propriedades dos quadrados que não são propriedades dos 

paralelogramos? 

 

As respostas fornecidas (e.g. listar as propriedades dos dois e ver se alguma é diferente) levam-nos a 

considerar a importância de um reforço na exploração e discussão do facto de, por uma figura 

geométrica obedecer a determinadas condições, diferentes de outra, não implica que a primeira não 

pertença a um subconjunto da segunda, como aliás é o caso, pelas classificações mais comuns dos 

quadriláteros. Dessa forma poderemos contribuir para que se construa um conhecimento sólido sobre 

quadriláteros, e particularmente sobre retângulos – tanto em termos de CCK como de SCK e HCK.    

Pelas classificações mais frequentes nas respostas, os estudantes indicam algumas propriedades dos 

quadrados que não são propriedades dos paralelogramos, não referindo sequer as que são indicadas 

mais comummente como caracterizadoras dos quadrados como casos particulares dos paralelogramos 

(carência em termos de CCK e SCK).  
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Esta discussão em torno das lacunas de conhecimentos leva-nos a refletir acerca do papel das situações 

críticas na formação de professores, estando nós cientes de que essas situações matematicamente 

criticas são obstáculos para o “ensinar os seus alunos a fazer”, com compreensão, considerando que 

estes não são detentores, eles próprios de um saber “como fazer”. Apesar de ser fulcral um saber fazer 

(de modo a que possam, pelo menos, saber identificar os erros dos alunos), esse conhecimento não é 

suficiente pois não lhes permitirá preparar e implementar tarefas que sejam, efetivamente, desafiadoras 

para os alunos e que contribuam para desenvolver/incrementar, de forma sustentável e sustentadora, o 

seu conhecimento matemático. É, assim, fulcral um foco na formação matemática destes futuros 

professores de modo a incrementar o seu MKT, em todos os seus subdomínios. 

 

O papel das situações críticas no (nosso) papel do formador 

O processo de consciencialização e a reflexão acerca da necessidade de que MKT os futuros 

professores terão de possuir é extremamente importante para que na futura prática profissional possam 

ensinar com e para a compreensão, nomeadamente estes tópicos matemáticos dos domínios da OTD e 

da Geometria que são contemplados, mesmo que de forma implícita, nas Orientações Curriculares 

para a Educação Pré-Escolar (DEB, 1997) e no Programa de Matemática do Ensino Básico (Ponte, et 

al., 2007).  

Tendo em conta os aspetos mencionados anteriormente, posteriormente à aplicação dos questionários, 

analisaram-se/discutiram-se, com os futuros professores, algumas das questões identificadas como 

situações matematicamente criticas tendo por objetivo o desencadear a reflexão e iniciar o processo de 

consciencialização acerca da importância do MKT que estes estudantes, neste caso, terão de possuir. 

A ausência de conceitos elementares (tanto na perspetiva do CCK, como também, consequentemente, 

de SCK) e a não identificação e colmatação dessas lacunas atempadamente limitarão a atuação do 

professor a uma mera reprodução de conhecimentos e em que aos alunos apenas será exigido replicar 

Ilustração 6 – Possível resposta correta na diferenciação entre quadrados e paralelogramos 
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o que foi dito, respondendo a questões que correspondem a meros exercícios. Consequentemente, esse 

professor dificilmente poderá orientar um ensino com e para a compreensão.   

Por outro lado, o fato do professor possuir conhecimento amplo dos conteúdos que terá de lecionar – 

conhecimento esse na perspetiva que temos vindo a apresentar, e que não é, necessariamente, 

sinónimo da frequência de um grande número de UC de uma área científica, vista de forma 

“tradicional”, associada exclusivamente ao saber fazer – proporcionará a elaboração de tarefas ricas, 

estruturadas, matematicamente desafiadoras e de um nível cognitivo elevado e, também, a manutenção 

desse nível cognitivo quando essas forem implementadas. De acordo com Charalambous (2008), o 

MKT que os professores possuem é um dos fatores determinantes para que estes mantenham ou 

reduzam a exigência matemática da tarefa, daí também a necessidade de conhecermos mais sobre esse 

conhecimento, de quais as suas especificidades e pontos críticos, de modo a que se possa, 

posteriormente, discutir, refletir e melhorar esses aspetos mais problemáticos. 

O motivo pelo qual nos focamos nas ausências de conhecimento evidenciadas – ao nível do CCK e 

SCK – tem por objetivo a iniciação do “mapeamento” e identificação da variedade de situações que 

possam ser consideradas matematicamente críticas (em termos de conhecimentos para o professor), 

pretendendo a partir dessa identificação delinear estratégias para ultrapassar essa problemática. As 

lacunas demonstradas contribuirão certamente, enquanto formadores, para ficarmos alertados para o 

tipo de situações matematicamente críticas que possam surgir e equacionar, que muito provavelmente 

outros futuros professores também têm essas ausências de conhecimento. Neste sentido, em termos 

futuros, o mapeamento e identificação de situações matematicamente críticas não têm como fim 

afirmar algo do tipo estes alunos “sabem muito” ou “sabem pouco”, mas sim contribuir para a 

melhoraria da formação que facultamos, nomeadamente na preparação das Unidades Curriculares que 

lecionamos.  

Deste modo podemos referir que o papel das situações matematicamente críticas assume duas 

vertentes muito importantes no processo de ensino e de aprendizagem. Por um lado, o facto de que 

através dessas se possam implementar estratégias de imediato que contribuirão para colmatar essas 

lacunas de conhecimento e, por outro lado, tendo nós, enquanto formadores, ficado alertados acercas 

dessas ausências de conhecimento, no próximo ano letivo, no caso de se tratar da mesma disciplina, 

iremos elaborar um conjunto de estratégias para que, pelo menos, essas sejam erradicadas.        

Este tipo de trabalho e reflexão acerca da matemática embrincada no processo de ensino, e relacionado 

com o conhecimento que temos de possuir, contribui para a nossa consciencialização acerca da nossa 

própria prática e conhecimentos, enriquecendo-os. Neste sentido, um aprofundamento e 

enriquecimento do nosso próprio MKT (aqui em todos os domínios e não somente em termos do 

conhecimento do conteúdo) são promovidas através das discussões e reflexões acerca das situações 
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críticas, para além de uma consciencialização sobre a prática e necessidades formativas concretas dos 

estudantes.  

Assim, assumimos que o nosso conhecimento matemático se vai construindo através das discussões e 

reflexões subjacentes que nos levam a uma tomada de consciência da nossa própria prática e de alguns 

dos fatores que a influenciam e às aprendizagens dos estudantes indo ao encontro do que Ribeiro e 

Martins (2009) referem num dos estudos que efetuaram envolvendo professores, no âmbito do 

Programa de Formação Contínua em Matemática.  

O processo de desenvolvimento do MKT, e uma consciencialização da sua importância, é fulcral para 

um sustentado desenvolvimento profissional (algo que evolui constantemente devido a estarmos 

constantemente a equacionarmos o que fazemos e como o fazemos), considerando o desenvolvimento 

profissional como uma junção de todos os saberes e experiências que um professor possui e de que faz 

uso no desenvolvimento do seu trabalho docente (Estepa, 2000; Muñoz-Catalán, 2009), conhecimento 

esse que se vai incrementando ao longo do tempo numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida, 

sendo portanto um processo de apropriação dos saberes e vivências pessoais, bem como, 

necessariamente, da sua interpretação (integra, assim, um conhecimento académico como aquele que 

germina da experiência letiva e da reflexão na e acerca dessa experiência – própria ou de outrem).  

O MKT (tipo, natureza e desenvolvimento) é parte integrante deste conhecimento profissional e ambos 

se vão construindo a partir dos resultados de todas as experiências a que os professores (atuais ou 

futuros) são sujeitos (vivenciam) desde que iniciam a sua escolarização o que influi o modo como 

passamos, cada um de nós, a encarar o processo de ensino e a forma como este deverá decorrer. 

Por tudo isto, podemos referir que é complexo e difícil ensinar matemática com e para a compreensão. 

Mas, enquanto formadores de professores, temos o dever de proporcionar aos futuros professores um 

conjunto rico e diversificado de experiências, e vivencias tendo por principais finalidades 

consciencializa-los do seu próprio MKT e do papel determinante que este assumirá na forma como 

encaram a matemática e o seu ensino e, consequentemente, se tornem recetivos a desenvolvê-lo.  

É neste contexto que o papel das situações críticas é fundamental e, consequentemente, referir que, 

também, o nosso papel baseia-se numa perspetiva (que queremos também transmitir aos nossos 

estudantes) em que se forem experienciadas situações do mesmo tipo (natureza, forma…) daquelas 

que será suposto acontecer com os alunos, num futuro próximo, poderemos, com maior facilidade 

esses estudantes compreendem o que se entende por efetivar um ensino para a efetiva compreensão, 

que não se fundamenta, portanto, numa replicação de regras e algoritmos.   

Em suma, aceder, discutir e refletir o MKT com os estudantes é fulcral e determinante na contribuição 

para um seu desenvolvimento, efetivando (pelo menos em termos teóricos) uma abordagem mais 

compreensiva de cada um dos distintos tópicos matemáticos a ensinar e, também, evidenciando a 
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importância das conexões e que estas podem ser estabelecidas entre os tópicos dentro de cada um dos 

temas e entre os tópicos dos vários temas. 
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Resumo: 

O ensino da Matemática certamente continua se deparando com uma situação contraditória na 

qual, de um lado, temos o professor com o seu discurso de que sua disciplina aborda 

conhecimentos importantes, capazes de resolver problemas que são transformadores do 

cotidiano, de auxiliar outras áreas do saber, de promover a cidadania e a inserção do indivíduo 

numa sociedade mais justa.  E, do outro lado, temos os alunos que não encontram significados 

náquilo que lhes é de certa forma imposta, causando repulsa e agravando ainda mais o grau de 

aversão à Matemática.  Como tentar mudar essa realidade? O que se tem feito para garantir uma 

melhora da qualidade do ensino da Matemática? Quais instrumentos poderiam ser usados como 

apoio à reflexão da prática educativa? Como o professor de Matemática pode se preparar para 

oferecer a seus alunos oportunidades de fazer Matemática? Muitos pesquisadores e especialistas 

da área têm dado sua contribuição e, cada vez mais, questionam o ensino pautado em tarefas 

rotineiras e transmitido de modo tradicional pelos professores. Eles procuram embasamentos e 

princípios inovadores que ao serem utilizados pelos professores possam possibilitar a aquisição 

de saberes e significados aos alunos. Destacam a importância das investigações matemáticas nas 

atividades dos discentes, evidenciando-as como um importante instrumento para entender e 

tentar mudar a cultura e a prática tradicional arraigada à grande maioria dos professores de 


