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Resumo 

Neste artigo procura-se reflectir sobre a formação de professores do 1.º ciclo e de 
educadores de infância em Matemática. Discute-se, em primeiro lugar, o que deve ser, 
do nosso ponto de vista, o ensino da Matemática nos níveis em que os nossos futuros 
alunos vão trabalhar (visão construtivista), fazendo-se o contraponto com aquilo que 
esse ensino é na realidade (visão tradicional). Reflecte-se, em seguida, à luz da discussão 
anterior, sobre o que deve ser o ensino em Matemática e em Educação Matemática na 
formação inicial de professores do 1.º ciclo e educadores de infância. Por último, faz-se 
a análise crítica da formação matemática nos cursos de Licenciatura em Educação de 
Infância e em Ensino Básico – 1.º ciclo do Instituto de Estudos da Criança da 
Universidade do Minho, propondo-se modificações com base nas reflexões anteriores. 

 

Introdução 

A formação matemática de educadores de infância e de professores do 1.º ciclo tem navegado ao 
sabor das várias correntes que têm afectado a educação matemática, fazendo com que muitas vezes se 
assemelhe a uma manta de retalhos. 

É nossa pretensão, neste trabalho, apresentar, em primeiro lugar, uma visão que seja clara e 
unificadora e que também funcione como um conjunto de critérios para a formação matemática. De 
seguida, expomos o curriculum de Educação Matemática das licenciaturas no IEC, terminando com a 
reflexão crítica global deste curriculum, tendo por base o esquema teórico elaborado. 

 

Situação actual 

A investigação em educação matemática tem mostrado que, a nível internacional, as práticas de 
ensino da matemática no nível primário continuam a ser dominadas por uma visão tradicional (Becker & 
Selter, 1994; Romberg & Carpenter, 1986; Baroody, 1993), por vezes também designada por visão 
instrumental (Thompson, 1992). 

Os poucos estudos realizados em Portugal dão conta da existência da mesma situação no 1.º ciclo 
(Ponte, Matos & Abrantes, 1998; Serrazina, 1998), podendo também dizer-se que há um efeito de ‘atracção’ 
do modelo tradicional existente no 1.º ciclo para as práticas do pré-escolar (Palhares, 2000). 

Mas para que as crianças possam ter sucesso numa visão do ensino tradicional é preciso que 
tenham um certo tipo de maturidade (intelectual, emocional, motora e perceptiva) que muitas vezes não 
têm, o que pode conduzir a choques de aprendizagem e, logo, ao insucesso (Gruszczyk-Kolczynska & 
Semadini, 1988). 
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Numa visão a que chamaremos construtivista, que também poderia ser designada por visão 
relacional, de acordo com o termo usado por Skemp (Thompson, 1992), os choques de aprendizagem 
também podem ocorrer, mas são mais visíveis e mais facilmente combatidos (Palhares, 2000). 

A formação inicial de professores e educadores tem de ter presente esta dualidade entre a situação 
existente e o que se pretende, caso contrário correrá o risco de um divórcio entre teoria e prática que, no 
limite, por força dos efeitos da socialização na profissão, conduzirá à rejeição da sua formação inicial pelos 
futuros professores. 

 

Visões do ensino da matemática e o que as diferencia 

A aquisição do conhecimento 

O primeiro grande separador entre as várias visões do ensino da matemática tem a ver com a 
forma como se encara a aquisição do conhecimento. 

A teoria associativista de Thorndyke, que neste aspecto foi depois continuada pelo behaviourismo 
de Skinner, seguia o princípio da tabulae rasae, pressupondo a transmissão dos conhecimentos, 
conhecimentos esses que são do adulto e que antes de serem do adulto lhe foram também transmitidos, 
numa visão de heteronomia do conhecimento (Orton, 1992). 

O construtivismo defende uma coisa diferente. Todo aquele que aprende constrói o seu 
conhecimento, numa visão de autonomia (Campbell & Carey, 1992). Contudo, desde os primeiros 
construtivistas, nomeadamente Piaget, que se estabeleceu a diferenciação entre aquele conhecimento que é 
de origem social e o conhecimento lógico-matemático (Nunes & Bryant, 1996). 

É possível considerar uma versão extrema de construtivismo que estenda ao conhecimento que é 
de origem social o pressuposto da construção pelo sujeito. 

É nossa opinião, no entanto, que há um certo tipo de conhecimento que tem de ser transmitido, 
por exemplo, o nome que se dá aos números. 

Também, por exemplo, embora possa ser mais polémico e de mais delicada elaboração, não faz 
para nós sentido a invenção individual de algoritmos para as operações elementares, já que a evolução 
histórica nos deixou com uma panóplia de algoritmos devidamente testados. Assim, embora as crianças 
tenham de reconstruir para si próprias o funcionamento dos algoritmos, estes terão de ser explicados, 
como um produto cultural que são. 

Sendo assim, na nossa opinião, o curriculum de matemática pode ser dividido em coisas que devem 
ser transmitidas pelo professor/educador, coisas que devem ser explicadas pelo professor/educador para 
que as crianças reconstruam e coisas que devem ser construídas de raiz pelos alunos. 

Hewitt (1999) divide os conteúdos curriculares em arbitrários e necessários, sendo que os 
primeiros consistem nas coisas que os alunos devem ser informados, caso contrário têm de inventar e 
depois têm que, eventualmente, ser corrigidos na sua invenção, enquanto os segundos devem ser 
construídos pelos alunos, caso contrário correr-se-á o risco de serem memorizados sem compreensão. 

Esta visão do curriculum tem implicações nos papéis quer do professor quer do aluno. Assim, os 
conhecimentos ditos arbitrários têm que ser transmitidos pelo professor e reconstruídos pelos alunos, 
com eventual memorização. Quanto aos conhecimentos necessários, o professor deverá proporcionar 
actividades significativas de modo a possibilitar a construção desses conhecimentos por parte do aluno. 
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As tarefas matemáticas 

• Exercícios/problemas 

No princípio do século XX, Thondyke expôs a sua teoria sobre a aprendizagem da matemática, 
onde um importante aspecto era o dos exercícios. Esta parte da teoria foi continuada pelo behaviourismo. 
Ambas as teorias tiveram tanto sucesso que os exercícios passaram a fazer parte de qualquer aula de 
Matemática (Kilpatrick, 1992). 

É com Pólya (1957) que se começa a falar da resolução de problemas no ensino da Matemática. 
Hoje está incluída nas três grandes finalidades para o ensino básico e nas orientações curriculares para o 
pré-escolar em Portugal. 

No entanto, como refere Schoenfeld (1992), é necessário algum cuidado, já que muitas das 
utilizações propagadas de resolução de problemas não passam de exercícios. É que para dizer que se 
cumprem as directivas ou orientações curriculares sem grande esforço, basta passar a chamar problemas 
aos exercícios, não havendo mudança de práticas de ensino. 

A diferença fundamental entre problema e exercício é que no primeiro caso o resolvedor não sabe 
à partida qual o procedimento que resolverá a tarefa, tendo que pensar para descobrir o processo de 
resolver, ao passo que, no caso do exercício, o procedimento é estipulado e o resolvedor terá apenas de se 
concentrar na sua aplicação (Palhares, 1997). 

Defendemos um ensino da matemática centrado na resolução de problemas. Isto não quer dizer 
que os exercícios não tenham um papel, mas que o fundamental no ensino da Matemática deverá ser a 
resolução de problemas. 

A visão tradicional, como se sabe, vê os exercícios como componente fundamental do ensino da 
Matemática. 

• Produtos/processos 

A aposta da visão tradicional é na obtenção de produtos correctos, alcançados de forma rápida e 
com um procedimento único, supostamente aquele que permite a forma mais rápida e mais segura. 

Em contraponto a isto, na visão construtivista valoriza-se a criação de procedimentos pessoais e 
variados, ainda que não tão seguros ou rápidos. 

Como exemplo, considere-se o caso da contagem de objectos distribuídos aleatoriamente. Sabe-se 
que (Bergeron & Herscovics, 1993) uma das estratégias usadas por crianças, a partição física, conduz a 
menos erros na contagem. Este resultado, na visão tradicional, conduziria a que a educadora corrigisse a 
criança no seu método para evitar o erro. Na visão construtivista entende-se o erro como inerente à 
aprendizagem, donde seriam dadas mais oportunidades de contagem. 

• Silêncio/actividade 

A principal preocupação dos professores, numa visão tradicional, é a de manter a ordem e o 
controlo. Por exemplo, a utilização de materiais tem como condição que os alunos não excedam os níveis 
habituais de ruído e movimento, que existem na ausência de materiais (Romberg & Carpenter, 1986; 
Palhares, 2000), caso contrário preferirão os professores retirá-los de forma a tentar restaurar o controlo. 

Numa visão construtivista o essencial é que as crianças estejam em actividade, mesmo que assim 
façam mais ruído e se movam mais. 

Mas, como Dewey (Ball, 2000), rejeitamos um mero ‘estar activo’ interessando-nos antes uma 
actividade intelectualmente genuína, isto é, matematicamente rica. 
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Suporte das aprendizagens 

• Formal/informal 

Na visão tradicional do ensino da matemática ignora-se aquilo que os alunos já sabem sobre o 
assunto a tratar. Este conhecimento é vulgarmente designado por conhecimento informal e inclui não só 
as capacidades e conhecimentos que os alunos aprendem fora da escola, mas também aquilo que é 
desenvolvido na escola sem que tenha sido ‘ensinado’ (Becker & Selter, 1994). Mas ignorar o 
conhecimento e os métodos informais e tentar passar um produto acabado pode conduzir ao insucesso na 
aprendizagem. 

É visível na literatura em educação matemática (Kouba & Franklin, 1993; Van de Walle & 
Watkins, 1993; Ginsburg & Baron, 1993) a separação que é feita entre o conhecimento informal que as 
crianças trazem ao entrar na escola, que é visto de uma forma positiva, e o conhecimento informal que as 
crianças constroem na escola e que é visto de uma forma negativa (por exemplo as estratégias ditas 
imaturas que as crianças desenvolvem para resolver problemas ligados às operações – palavras-chave, 
magnitude dos números, etc.). 

Embora não seja referido com este termo, também os futuros professores vão, enquanto alunos, 
construindo um conhecimento informal do que é ser professor de matemática. Ou seja, se este 
conhecimento informal não for considerado, aquilo que aprendem é assimilado aos esquemas que já 
possuem. Como a normalidade no sistema escolar é a da visão tradicional, é esta que prevalece à entrada 
na formação inicial (Brown & Borko, 1992). 

• Abstracto/concreto 

A visão tradicional do ensino da matemática refugia-se no abstracto. É o próprio Freudenthal que 
recomenda a modificação do ensino do abstracto para a actividade de abstrair (Becker & Selter, 1994). 

Esta última é a nossa visão, rejeitando tanto um trabalho exclusivo no campo abstracto como no 
campo do concreto. O ambiente concreto deve servir como meio e não como fim em si próprio. 

Nos primeiros níveis de aprendizagem, incluindo tanto o pré-escolar como o 1.º ciclo, o concreto 
refere-se, de um modo geral, ao que é manipulável. Todavia, impõe-se ainda precisar o que significa 
concreto e abstracto quando se sai dos primeiros níveis de aprendizagem em matemática.  

Vasco (1990) refere que todos os sistemas matemáticos existem em três níveis distintos: simbólico 
ou superficial, conceptual ou básico e objecto ou arcaico. 

O nível simbólico é o mais conhecido, é o único que aparece na maior parte dos manuais 
e o que numa visão tradicional corresponde à matemática a ensinar.  

O nível conceptual é o que corresponde à essência da matemática, é o que se pode encontrar em 
bons manuais e é aquele que os alunos constroem com lentidão. É aquele que à partida se pode dizer que 
é universal. 

O nível simbólico não é entendido como universal, uma vez que diferentes culturas podem usar 
diferentes símbolos para os mesmos conceitos. 

O nível objecto é o que serviu para as construções matemáticas. O nível conceptual de um 
sistema tem origem na abstracção das transformações activas no nível objecto. No seguimento este último 
é esquecido, ou seja, o nível objecto é passivo em relação ao nível conceptual que actua sobre ele, é 
concreto em relação ao nível conceptual, que é abstracto por definição, já que foi abstraído. Numa fase 
posterior, este nível conceptual passa a ser considerado como nível objecto de um novo sistema 
matemático. 
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Atendendo a esta descrição dos sistemas matemáticos, as noções de concreto e abstracto tornam-
se relativas. O primeiro sistema matemático tem um nível conceptual que é abstracto relativamente ao 
nível objecto que lhe deu origem, mas que é concreto (isto é nível objecto) relativamente ao nível 
conceptual de um segundo sistema matemático. Desta forma, por exemplo, a expressão ‘vamos 
concretizar com números’ pode fazer sentido a partir do momento em que eles são substituídos por letras. 

• Trabalho/jogo 

A questão da introdução do jogo na sala de aula gera opiniões extremas, do tipo “o jogo é um 
insulto à criança” de Montessori (Bruce, 1991), ou “a criança é um ser que joga e nada mais” (Chateau, 
1975). 

Mesmo os próprios construtivistas apresentam razões diferentes para a introdução do jogo: Piaget 
– contínua consolidação das experiências das crianças, num processo que leva à construção de 
representações internas do mundo; Bruner – benefício combinatório que impõe no comportamento; 
Vygotsky – activação da zona de desenvolvimento próximo (Fromberg, 1987). 

Na visão tradicional, ao jogo é dada uma conotação negativa, não só por ser associado a jogos de 
azar, mas também por ser entendido como uma actividade exclusivamente recreativa. 

Contrariamente a esta posição, consideramos que o jogo é um instrumento valioso para as 
aprendizagens em Matemática, embora se deva ter o cuidado na escolha dos jogos de modo a constituírem 
uma actividade matematicamente rica. 

Desenvolvimento das aprendizagens 

• Estanque/conexo 

Do associativismo de Thorndyke e do behaviourismo herdamos uma tradição de uma matemática 
dividida em assuntos estanques (Kilpatrick, 1992). 

Hoje aponta-se um caminho diferente, o do estabelecimento de conexões matemáticas (NCTM, 
1991). Esta orientação, quanto a nós, deve ser usada com critério, não estabelecendo conexões de fachada, 
mas antes conexões que mostrem o poder da matemática. 

• Sem ligação/com ligação 

No espírito da visão tradicional, o conhecimento distribui-se por disciplinas que, do ponto de 
vista da investigação e, portanto, da formação de novo conhecimento, se apoiam entre si, mas que, do 
ponto de vista escolar, isto é, da transmissão do conhecimento produzido, são entendidas como 
disciplinas sem ligação. 

Numa perspectiva construtivista, as ligações existem em todos os níveis, assumindo um carácter 
essencial na construção do conhecimento. Apesar disto, a integração deve ser vista cuidadosamente, de 
forma a não desaparecer o método (matemático) que está na génese do conhecimento. 

Ou seja, nas duas visões extremas o método matemático desaparece, num caso porque só há 
interesse no produto acabado e, noutro, por se tentar a integração a todo o custo, esquecendo que a 
integração é um processo difícil. 

Conclusão 

Ficam assim expostas duas visões extremas sobre o ensino da Matemática e uma terceira, que é a 
nossa, que procura fazer uma síntese, ainda que esteja mais distanciada da visão tradicional do ensino. 
Note-se que a nossa visão é manifestamente compatível com o Programa de Matemática para o 1.º ciclo 
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(DEB, 1998), podendo dizer-se, ainda que não seja uma conclusão tão linear, atendendo à sua 
organização, que é também compatível com as Orientações Curriculares para o Pré-escolar (DEB, 1997). 

 

Como deve ser o curri cu lum em Educação Matemática 
na formação de professores e educadores 

Como preâmbulo a esta secção, note-se que é comum considerar-se os fenómenos educativos 
usando uma série de distinções: 

− teoria e prática; 

− educação e educação matemática; 

− conteúdos matemáticos e pedagogia matemática; 

− matemática e matemática escolar; 
− matemática conceptual e matemática procedimental. 

Embora as distinções sejam muito importantes e úteis, tanto no campo teórico como no prático, a 
nossa visão pretende ser integradora, daí que entendemos que estas distinções não devem ser constituídas 
em separações estanques. 

Deborah Ball (2000) indica três problemas que se colocam à formação matemática dos 
professores, numa sequência que iremos aqui adoptar, dada a similitude com as nossas próprias 
preocupações: 

1.º problema – identificar os conteúdos matemáticos relevantes para o ensino; 

2.º problema – compreender como tal conhecimento precisa de ser aprendido; 

3.º problema – saber o que é preciso para ensinar os conteúdos matemáticos às crianças. 

1.º problema – Identificar os conteúdos matemáticos relevantes para o ensino 

Existem várias opiniões relativamente a este problema. Há quem defenda uma formação forte em 
educação, mas negligenciando a matemática; há quem defenda uma forte formação matemática, 
trivializando os aspectos educacionais (Wittman, 1998). Entendemos não ser, nem uma, nem a outra 
interessantes. Há que encontrar o justo ponto de equilíbrio entre os dois pólos. 

No que respeita aos conteúdos matemáticos relevantes, não chega retirar conteúdos a partir do 
curriculum escolar (Ball, 2000). De facto, retirar cegamente, isto é sem critério, os conteúdos do curriculum 
escolar, levaria a que se trabalhassem desnecessariamente alguns conteúdos, que estão suficientemente 
apreendidos, enquanto que outros seriam trabalhados insuficientemente tendo a conta a sua dificuldade 
intrínseca. 

Além disso, conteúdos importantes para a compreensão do desenvolvimento da criança ou dos 
seus conhecimentos informais (Piaget & Inhelder, 1981; Piaget, Inhelder & Szeminska, 1960) ficariam de 
fora (topologia, geometria projectiva). 

Do curriculum escolar (DEB, 1997; DEB, 1998) fazem ainda parte competências (por exemplo, 
seriar e classificar) que os alunos têm que dominar sem que tenham que ter delas um conhecimento 
explícito. Todavia, os professores e educadores deverão possuir esse conhecimento explícito (teoria de 
conjuntos e relações binárias). 

Brousseau (1997) menciona três tipos de obstáculos didácticos: 
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− de origem ontogénica, que são aqueles que aparecem devido às limitações dos alunos numa 
dada fase do seu desenvolvimento, construindo eles formas de encarar os conteúdos que mais 
tarde se tornam problemáticas (valor posicional, cuja dificuldade intrínseca faz com que seja 
só por volta do 4.º ano de escolaridade que passa a haver uma maioria de crianças que 
finalmente a compreende (Kamii & DeClarck, 1986; Kamii & Joseph, 1990; Baroody, 1993); 
no entanto, antes tiveram que trabalhar com numerais multidígitos, construindo muitas vezes 
formas de os encarar que não passam pela compreensão do valor posicional); 

− de origem didáctica, que resultam de opções tomadas no âmbito de um sistema educativo por 
necessidades pontuais sem que sejam tratadas adequadamente (decimais sem fracções, por 
causa da necessidade de trabalhar a medida, fazendo, no entanto, com que muitos alunos 
fiquem a encarar os decimais como números naturais com uma vírgula); 

− de origem epistemológica, que são aqueles que têm um papel necessário e formativo 
(alargamento do campo numérico, que permite passar a fazer coisas que antes não eram 
possíveis). 

Poder-se-á ainda falar noutro tipo de obstáculo que tem a ver com falhas no sistema educativo, 
originando um fenómeno sociocultural (caso da geometria ignorada em todos os níveis de ensino, numa 
dada altura, e também o caso da resolução de problemas). 

Os obstáculos de todos os tipos formam um conjunto de critérios para a construção do curriculum 
matemático para professores e educadores de infância. 

Consegue assim extrair-se do que se disse um conjunto de tópicos matemáticos que se torna 
necessário incluir num programa de formação: 

• Teoria de conjuntos, incluindo operações, relações binárias, etc. 

• Topologia ao nível elementar. 

• Geometria, incluindo transformações geométricas, geometria projectiva, etc. 

• Valor posicional, que para ser devidamente compreendido deverá implicar um estudo de 
diferentes sistemas de numeração, numa visão histórica, para eliminar a ideia de absoluto no 
actual sistema; também deverá implicar um estudo de diferentes bases para permitir isolar a 
dificuldade, por analogia. 

Todos estes tópicos são relevantes tanto para a educação de infância como para o 1.º ciclo. 

Quanto ao 1.º ciclo, são necessários, para além destes, tópicos respeitantes a: 

• Inteiros, racionais e reais 

• Resolução de problemas 

• Elementos de Medida 

2º Problema – Compreender como tal conhecimento precisa de ser aprendido 

Em relação a esta questão deverá ser óbvio, face ao exposto inicialmente, que o ensino da 
matemática, em qualquer nível, deverá pautar-se por uma visão construtivista. Mas além desta razão geral, 
outras existem que justificariam tal opção. 

É que os alunos que recebemos para formação inicial foram sujeitos, na sua maioria, a um ensino 
tradicional e, como dizem Becker & Selter (1994) e Brown & Borko (1992), 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. 
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Importa, portanto, desfazer o conhecimento informal, que eles acabaram por construir, do que é 
ensinar matemática e dar-lhes um novo modelo, construtivista, que lhes permita reconstruir a sua visão do 
que é ensinar matemática. 

Como dizem Shulman e colaboradores, um melhor conhecimento matemático permitirá aos 
futuros professores fazer conexões entre tópicos, apostar no entendimento conceptual e ver a resolução 
de problemas como central no ensino da matemática (Brown & Borko, 1992). 

Mas, como Askew e colaboradores concluíram na sua investigação, ter conhecimentos extensos 
de matemática ajuda, mas não é suficiente para assegurar um bom ensino da matemática, o que interessa 
mais é a natureza de tal conhecimento (Bobis & Gould, 2000). 

Também, a este propósito, Liping Ma diz que mesmo uma forte crença no ensino da matemática 
virado para a compreensão é insuficiente se não houver um profundo entendimento da matemática 
elementar (Ma, 1999). 

Também não nos devemos esquecer que se deve estimular o interesse, a curiosidade e o gosto 
pela matemática, sob pena de posteriormente os nossos futuros professores poderem tornar o processo de 
ensino/aprendizagem numa ‘ficção didáctica’, em que o professor ensina alguma coisa, os alunos 
procuram aprender alguma coisa, mas a matemática fica arredada da sala de aula (Douady & Parzysz, 
1988). 

Assim, as nossas práticas de ensino da matemática deverão pautar-se por uma concepção 
filosófica de autonomia na aquisição do conhecimento, de forma que as tarefas matemáticas propostas 
sejam fundamentalmente problemas conduzindo ao desenvolvimento de processos pessoais, logo 
variados, que envolvam os alunos em permanente actividade, intelectualmente genuína. 

Não nos devemos esquecer daquele conhecimento informal que os alunos já trazem, parte do qual 
é negativo e deverá ser combatido. Deveremos partir do concreto para abstrair, não esquecendo que neste 
nível de ensino o concreto não tem que ser manipulável. Deverá haver ainda ocasiões em que os alunos 
são envolvidos em jogos matemáticos. A procura de conexões matemáticas deverá ser uma constante, 
bem como o estabelecimento de ligações com outras áreas. 

3.º problema – O que é preciso para ensinar os conteúdos matemáticos às crianças. 

Para que os futuros professores possam ouvir os alunos, seleccionar boas actividades e ajudar os 
alunos a aprender, não chega um extenso e profundo conhecimento matemático. A primeira coisa que os 
futuros professores têm que adquirir é uma boa compreensão do modo como as crianças pensam (Ball, 
2000; Becker & Selter, 1994). 

Pensamos, todavia, que as teorias gerais sobre a criança não dão resposta satisfatória às 
preocupações da matemática. 

Considerando o caso de Piaget, muito importante para a educação matemática, há autores que 
chegam a considerar ter tido efeitos negativos a utilização, na educação, da sua teoria dos estádios de 
desenvolvimento da criança, descontextualizada, por um lado, do extenso estudo por ele feito em torno de 
conceitos particulares e, por outro, dos princípios mais gerais, nomeadamente o construtivismo 
(Vergnaud, 1996; DeVries, 1978). 

Também é de referir que ele não estava interessado nas diferenças individuais (Easley, Jr., 1978), 
sabendo-se, no entanto, da inutilidade prática de pensar em crianças que tenham o mesmo percurso em 
termos de desenvolvimento (Bradmetz, J., 1992). 

Estes três aspectos – conceitos particulares, princípio geral do construtivismo e diferenças 
individuais – são para nós fundamentais para se compreender as crianças. 
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Também é necessário que os futuros professores adquiram conhecimento pedagógico, tanto geral 
como ligado aos conteúdos específicos, bem como do curriculum prescrito (Becker & Selter, 1994; Brown 
& Borko, 1992), isto é, do programa do 1.º ciclo ou das orientações curriculares para o pré-escolar. 

Além disso, e dada a situação portuguesa em que a maioria dos manuais escolares de matemática 
para o 1.º ciclo se baseiam numa visão tradicional e, portanto, há poucos recursos para uma visão 
construtivista, é indispensável que aos futuros professores do 1.º ciclo sejam fornecidos bons exemplos de 
actividades planificadas segundo uma visão construtivista, se possível gravadas em vídeo na sua 
implementação, de forma a poderem ser objecto de análise e reflexão. 

Seria de todo o interesse que para os futuros educadores se pudesse fazer o mesmo que foi 
descrito no parágrafo anterior, ainda que o risco no jardim-de-infância, quanto a nós, resida na 
possibilidade de, por falta de um modelo claro para a visão construtivista, os educadores caírem na 
actividade pouco rica matematicamente, ou em alternativa, num trabalho formal precoce. 

Seria de todo pertinente que, no momento em que os futuros professores se iniciam na sua 
profissão enquanto estagiários, se pudesse continuar a análise e reflexão sobre as suas práticas, de forma a 
que não haja um corte na formação e um recuo, proporcionado pelo choque com a visão dominante na 
escola. 

 

A formação matemática de professores e educadores no IEC 

No IEC existem dois cursos de licenciatura, um para professores do 1.º ciclo e outro para educadores de 
infância. Ambos têm quatro anos.  

O curso de ensino básico de 1.º ciclo tem, em termos de disciplinas ligadas à matemática, as 
seguintes: 

− Matemática I (1.º ano, que é comum aos dois cursos e que é anual – 2T+2TP. Nas aulas 
teórico-práticas os alunos dividem-se em duas turmas); 

− Matemática II (2.º ano, semestral – 1T+2TP); 

− Introdução à Didáctica da Matemática (2.º ano, semestral – 3TP); 

− Didáctica da Matemática (3.º ano, semestral – 1T+3TP); 

− Oficinas do Ensino da Matemática (4.º ano, anual – 1S). 

O curso de educação de infância tem, em termos de disciplinas ligadas à matemática, no 1.º ano a 
disciplina de Matemática I já referida e Iniciação à Matemática no jardim-de-infância (3.º ano, semestral – 
3TP).  

Em termos de Prática Pedagógica, ela existe durante os quatro anos das licenciaturas, mas com 
maior expressão no 4.º ano, onde os alunos têm períodos prolongados de prática real de ensino.  

Neste aspecto, os dois cursos têm diferenças significativas, já que no que respeita à licenciatura 
em ensino básico 1.º ciclo, há acompanhamento, por parte dos docentes de Matemática, da prática 
pedagógica na disciplina de Oficinas, bem como na supervisão da prática, enquanto que na licenciatura em 
educação de infância, tal acompanhamento não existe. 

Quanto aos curricula das várias disciplinas, eles organizam-se do seguinte modo: 

Matemática I 

− Fundamentos de lógica (abordagem histórica, lógica proposicional e silogismos); 
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− Relações binárias (relações binárias e n-árias, relações de equivalência, partições e relações de 
ordem); 

− Teoria elementar de conjuntos (definição e operações, elementos de lógica aplicados aos 
conjuntos); 

− Probabilidades (experiências aleatórias e deterministas, acontecimentos, definições de 
probabilidade, axiomática e teoremas, cálculo de probabilidades); 

− Estatística descritiva (variável estatística, classificação de variáveis, tabelas de frequência, 
gráficos de distribuição e medidas de localização); 

− Sistemas de numeração (evolução dos sistemas de numeração, noção de base e mudanças de 
base); 

− Evolução do sistema numérico (conjunto dos números naturais, dos números inteiros, dos 
números racionais, dos reais e dos complexos); 

− Definição e classificação de polígonos; 

− Definição e classificação de sólidos; 

Matemática II 

− Lógica de condições (tipos de condições, conjunção e disjunção, equações e inequações, 
sistemas de duas e três equações); 

− Resolução de problemas (abordagem histórica, tipos de problemas e modelo de Polya); 

− Noções elementares de topologia (propriedades, elementos e figuras topologicamente 
equivalentes, redes, caminhos de Euler e de Hamilton); 

− Geometria (tipos e aplicações de isometrias, figuras simétricas, polígonos, quadriláteros e 
triângulos, perímetro e área). 

Introdução à Didáctica da Matemática 

No âmbito desta disciplina faz-se a análise do programa de matemática do 1.º ciclo e das Normas 
do NCTM. Aborda-se a resolução de problemas na sala de aula. 

Didáctica da Matemática 

Esta disciplina pretende apresentar, promover a análise e discussão em torno de questões de 
didáctica referentes aos tópicos: 

− conjuntos e lógica; 

− geometria e raciocínio espacial; 

− medição; 

− números e numeração; 

− operações elementares; 

− fracções e decimais; 

− estatística. 

Apresentam-se ainda materiais manipuláveis e problemas para estes tópicos. 
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Oficinas do ensino da Matemática 

Indo esta disciplina funcionar no próximo ano lectivo pela primeira vez, a intenção é promover a 
planificação, implementação e avaliação de projectos de ensino da matemática, a reflexão e troca de 
experiências no âmbito da Prática Pedagógica. 

Iniciação à Matemática no jardim-de-infância 

Esta disciplina visa a construção de ferramentas didácticas para a matemática no jardim-de-infância. 
Procura-se reflectir sobre o processo de ensino/aprendizagem da matemática usando-se resultados de 
investigação referentes ao desenvolvimento cognitivo das crianças a respeito de:  

− resolução de problemas; 

− jogo; 

− materiais manipuláveis; 

− números e numeração; 

− conjuntos e lógica; 

− espaço e tempo; 

− probabilidades e estatística. 

 

Reflexão global sobre a formação matemática no IEC 

Antes de procedermos à reflexão global, devemos começar por fazer algumas considerações 
relativamente aos curricula e às práticas de ensino nas disciplinas de Matemática. 

No que respeita aos curricula, considerando a excessiva extensão, parece ser de eliminar:  

− as relações n-árias por não terem aplicação prática nem conduzirem a uma compreensão 
acrescida;  

− as probabilidades e a estatística descritiva por nesta altura o sistema escolar já as contemplar, 
não havendo necessidade de repetição;  

− lógica de condições – este tópico fazia parte do programa do ensino secundário, como um 
bloco e uma vez que muitos dos nossos alunos não possuíam mais do que o nono ano de 
Matemática, entendeu-se numa dada altura inclui-lo e, por tradição, foi-se mantendo, não 
havendo, no entanto, razões sólidas para a sua manutenção. 

Parece ainda ser de estabelecer algumas trocas entre conteúdos de Matemática I e Matemática II, 
passando a ‘Evolução do sistema numérico’ para a Matemática II e as ‘Noções elementares de topologia’ e 
a ‘Geometria’ para a Matemática I.  

Parece, além disso, ser de incluir, na Matemática II, um tópico relacionado com a Medida. 

Quanto às práticas de ensino, compiladas as informações relativas às disciplinas de Matemática I e 
Matemática II, verificou-se que na primeira, apesar de se visar desenvolver a capacidade de resolução de 
problemas, constata-se que predomina a resolução de exercícios e tarefas que envolvem procedimentos 
rotineiros na parte prática e exposição teórica nas restantes aulas. Os alunos realizam trabalho interactivo 
sempre que possível, havendo momentos que trabalham isoladamente. O trabalho com concretizações é 
praticamente inexistente.  

Relativamente à Matemática II, nas aulas práticas são propostos problemas sempre que possível, 
sendo que em alguns casos são tarefas que envolvem procedimentos rotineiros. Há alguma preocupação 
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com os processos de resolução, promovendo-se a interacção entre os alunos na troca e discussão desses 
processos. Por vezes, são feitas concretizações nas aulas práticas mas nas restantes aulas predomina a 
exposição teórica.  

Os professores destas disciplinas não se mostram inteiramente satisfeitos com o modo como 
decorrem as aulas, apontando como razões:  

− o elevado número de alunos por turma;  

− pouco interesse e fracas expectativas dos alunos em relação às disciplinas; 

− programas demasiado extensos o que também está ligado às deficiências de formação 
matemática detectadas nos alunos. 

É importante repensar estas práticas face à forma como indicamos dever ser o ensino da 
Matemática. Mas como referem os docentes, o elevado número de alunos por turma (138 alunos nas 
teóricas de Matemática I, 69 nas práticas e 52 alunos na Matemática II) não permite, de facto, que as 
práticas sejam muito diferentes da forma como se descreveu acima. É necessário diminuir esse número 
para um número não superior a 45. Será também importante eliminar a lógica de divisão em teóricas e 
teórico-práticas, assumindo que todas as aulas devem ser do tipo teórico-práticas. 

Já o fraco interesse demonstrado pelos alunos, como notam Douady & Parzysz (1988), 
combinado com interesse por parte do docente, conduz a uma situação de conflito em que o docente tem 
vantagem, podendo vir a despertar também interesse por parte dos alunos, o que, no entanto, só poderá 
acontecer caso existam condições para implementar o modelo construtivista. 

Relativamente à preparação necessária para ensinar são de referir dois aspectos. O primeiro diz 
respeito à prática pedagógica final na Licenciatura em Educação de Infância, onde não existe 
acompanhamento por parte de alguém da Matemática, o que pode levar a uma menorização, ou mesmo 
apagamento da matemática na prática pedagógica. Esta situação deve ser revista, no mínimo com a 
inclusão de uma disciplina do tipo das oficinas, que acompanhe a prática pedagógica final. 

O segundo tem a ver com a necessidade de fornecer bom exemplos de actividades planificadas 
segundo uma visão construtivista, para serem objecto de análise e reflexão. Neste momento, não temos 
ainda um tal conjunto. Isto implica que, enquanto investigadores, devemos apostar nesta área como 
prioritária. 

Reflexão final 

Não queremos deixar de colocar uma questão que pode pôr em causa toda a nossa argumentação. 

Assumimos anteriormente a possibilidade de modificar o modelo informal de ensino com que os 
nossos alunos nos chegam. Mas caso essa modificação não se consiga efectuar, isto é, caso o modelo 
informal seja demasiado resistente à mudança, então também todos os esforços seriam em vão. Como 
referem Koehler & Grouws (1992), numa visão construtivista, não existe uma relação directa entre as 
decisões dos professores e a aprendizagem dos alunos. Logo, também não podemos esperar das nossas 
decisões um efeito directo nas futuras práticas de ensino dos nossos alunos em formação inicial. 
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Notas 

(*) Texto resultante de intervenção no Colóquio “A formação para o ensino da matemática na educação pré-escolar e no 1º ciclo 
do ensino básico”, organizado pelo INAFOP, Lisboa, 6 de Junho de 2001. 
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