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Capítulo II 

 

 

O professor 
 

 

 

 

O professor é uma pessoa, que exerce uma profissão, num dado 

contexto. A revisão de literatura que aqui se inicia pretende precisamente 

discutir de que forma estas três dimensões, pessoal, profissional e cultural 

estão presentes no professor e no trabalho que desenvolve. O que significa 

afirmar que o professor é um profissional? Qual a base de sustentação para 

tal afirmação? Que tipo de conhecimento profissional possui? Qual é a sua 

origem e como se desenvolve? E como se caracteriza? Qual é a sua 

estrutura e sobre que incide? Quais são os domínios desse conhecimento 

que mais o apoiam na prática lectiva? Como se relacionam? 

Mas o professor não é um mero detentor de conhecimento. A pertença 

a um grupo profissional é também uma experiência de identidade, que o 

professor adquire e desenvolve continuamente no contacto diário com o 

meio profissional, consolidando a sua forma pessoal de sentir e viver a 

profissão. Como se desenvolve este eu profissional? De que modo projecta 
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a pessoa do professor, os seus valores, sentimentos e emoções? Que 

componentes são essenciais na definição do eu profissional? Que relação 

tem com o conhecimento profissional?  

Tanto o conhecimento profissional do professor como o seu eu 

profissional, que se desenvolvem articuladamente, não nascem do vazio 

nem se desenvolvem alheados do meio onde o professor exerce a sua 

profissão. Como se caracteriza a cultura profissional dos professores? 

Quais são os principais contextos do seu trabalho? Por que normas se 

regem? Que importância têm na realização profissional do professor?  

Perspectivar teoricamente estas questões é o objectivo central deste 

capítulo, que inclui três secções principais correspondentes cada uma ao 

seu conjunto de questões acima enunciadas. Não é intenção discutir todas 

as perspectivas que existem sobre o professor e o ensino. Por um lado, essa 

tarefa afigura-se impossível à partida, nomeadamente porque a investigação 

nesta área tem, nos últimos 20 anos, originado um número sem fim de 

obras. Por outro lado, existem perspectivas muito distintas, que coexistem 

sem possibilidade de compatibilização.  

Munby, Russel e Martin (2001), numa recente e ampla revisão de 

literatura que realizaram sobre o conhecimento do professor, destacam 

precisamente a diversidade conceptual e de métodos de investigação que 

actualmente prolifera neste domínio. No entanto, os mesmos autores 

identificam linhas de investigação consistentes, nomeadamente do ponto de 

vista ideológico, que têm vindo a ser desenvolvidas e a dar os seus frutos. 

O que se pretende é precisamente abordar uma delas, a que importa como 

enquadramento teórico da presente investigação e que justifica os 

pressupostos que lhe estão subjacentes. Para a caracterizar de uma forma 

breve, pode-se dizer que se inscreve no quadro da abordagem interpretativa 

de inspiração fenomenológica (Bogdan & Biklen, 1982; Denzin, 1989; 
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Goetz & LeCompte, 1984), na qual se procura compreender a profissão do 

professor pelos olhos de quem a pratica. Há ainda a destacar que esta opção 

é assumida em muita da investigação sobre professores que tem vindo a ser 

realizada no nosso país (Ponte, Matos & Abrantes, 1998), nomeadamente 

no âmbito do projecto Didáctica e Formação, à qual me referi no capítulo I. 

 

 

O conhecimento profissional do professor 
 

 

O professor é um profissional 

 

Ao iniciar esta secção, importa discutir em que medida se pode 

considerar o ensino como uma profissão, dotado de um conhecimento 

profissional. Um autor de relevo que muito contribuiu para a 

conceptualização desta noção foi Donald Schön, autor de vasta e 

significativa obra sobre o conhecimento profissional para qualquer 

profissão em geral (Schön, 1983), o qual constitui uma referência 

obrigatória.  

Para Schön, o domínio profissional não se limita a um campo de 

aplicação do conhecimento académico previamente aprendido numa fase 

de formação inicial. O exercício de uma profissão evoca um conhecimento 

muito mais complexo, que recorre a dimensões que não podem ser 

representadas por conhecimento proposicional, mas que é construído e 

desenvolvido com base na experiência. Schön chama a atenção para a 

natureza das situações de prática profissional, as quais caracteriza pela 

complexidade, especificidade, instabilidade, desordem e indeterminação. 

Face a este tipo de situações, a capacidade de tomar decisões acertadas e de 
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resolver problemas práticos joga um papel essencial na actividade 

profissional. Para tal, o profissional pode beneficiar de conhecimentos de 

cunho académico mas requer claramente outros recursos. Necessita da 

capacidade de apreensão intuitiva das situações, de improvisação de 

respostas rápidas e não rotineiras, da identificação de estratégias de acção 

para situações não habituais. O conhecimento profissional resulta de um 

acumular de experiência num domínio bem definido e é validado pela 

capacidade de resposta que o profissional e a sua comunidade lhe 

reconhece a problemas que surgem no dia-a-dia. Este aspecto é essencial 

para Schön (1983), que usa o termo “conhecimento-em-acção” para 

descrever o conhecimento que está embebido na acção competente de um 

profissional, avançando também com a ideia de “epistemologia da prática” 

para valorizar o papel da experiência como geradora de conhecimento. 

Reflectindo especificamente sobre o ensino, e sublinhando a sua 

complexidade, James Calderhead (1987) faz o exercício de o 

conceptualizar como uma profissão. A tipologia que segue para atribuir a 

uma actividade o estatuto de profissão é formalmente diferente da de 

Schön, mas idêntica na sua essência. Esta tipologia é definida por quatro 

características e Calderhead vai mostrar de que modo o ensino cumpre cada 

uma delas.  

Em primeiro lugar, tal como os outros profissionais, os professores 

possuem um corpo de conhecimento especializado adquirido através da 

formação e experiência: 

 
 Tal como um médico possui conhecimento formal de Psicologia 

e Patologia, juntamente com conhecimento adquirido a partir da 
experiência acerca do comportamento dos pacientes e das várias 
combinações de sintomas que complicam a tarefa de diagnosticar, o 
professor adquiriu conhecimento acerca do currículo, métodos de 
ensino, conteúdo disciplinar e comportamento dos jovens, juntamente 
com a riqueza de outras informações particulares que resultam da 
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experiência de trabalhar com crianças em contextos diversificados e 
com materiais variados. Como outros profissionais, os professores 
confiam neste conhecimento especializado para [exercer] o seu 
trabalho diário (Calderhead, 1987, p. 1). 

 

Uma segunda característica das profissões é a sua orientação em 

relação aos clientes, que pode claramente identificar-se nos médicos, que 

procuram curar os pacientes e nos advogados cujo objectivo é defender os 

clientes. No caso do ensino, a identificação dos clientes é mais ambígua. 

Apesar de muita da actividade dos professores visar os seus alunos, os 

professores são também chamados a responder a outras pessoas ou 

instituições, como os pais dos alunos, administradores escolares, 

inspectores ou classe política, que exercem sobre eles uma significativa 

influência, nomeadamente através do controle de recursos, orientações 

curriculares e condições de trabalho. No entanto, os professores orientam a 

sua actividade em função de alguém, o ensino é sempre dirigido a um 

público. 

Uma terceira característica das profissões é a necessidade de resolução 

de problemas complexos e ambíguos, que exigem a utilização de 

conhecimento especializado para a sua análise e interpretação, para a sua 

apreciação e delineamento de um curso de acção que beneficie o cliente 

envolvido. Um advogado, por exemplo, ao preparar a defesa de um cliente, 

pode deparar-se com um conjunto de evidências conflituantes ou mesmo 

contraditórias. Nesta situação, deve decidir pela melhor forma de 

interpretar e apresentar a evidência em tribunal, quais os aspectos a 

enfatizar de forma a tirar o melhor partido para o seu cliente. Os 

professores enfrentam situações igualmente complexas, nomeadamente na 

sala de aula. A complexidade da sala de aula é reconhecida por muitos 

autores, nomeadamente por Doyle (1986), que a caracteriza segundo seis 

características: multidimensionalidade, simultaneidade, imediaticidade, 
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imprevisibilidade, exposição pública e historial. Calderhead (1987) 

descreve de forma bastante completa a sua visão, procurando salientar 

como os professores são constantemente chamados a lidar com uma 

diversidade de situações complexas: 

 
 As salas de aula são cheias de actividade (busy places). A 

qualquer momento, os professores podem ser confrontados com uma 
série de incidentes para gerir—manter a turma a trabalhar sossegada, 
por exemplo, enquanto se lida com uma dificuldade específica de uma 
dada criança e se colocam em espera as solicitações de outras crianças 
que também querem atenção. Como resultado, os professores 
enfrentam exigências concorrentes e frequentemente as decisões que 
tomam são um compromisso entre os vários custos e benefícios. Por 
exemplo, ao decidir entre desenvolver uma determinada actividade em 
grupos ou na grande turma, os professores podem ter de pesar os 
possíveis benefícios de encorajar a aprendizagem cooperativa, ou 
talvez obter uma maior satisfação dos alunos, contra os custos de uma 
maior preparação, o risco de alguns alunos se desmobilizarem ou 
deixarem o trabalho para ser feito por outros, e maior exigência em 
termos da capacidade de gestão da aula. O ritmo da actividade do 
professor na sala de aula é necessariamente rápido. Existe também 
uma considerável incerteza no mundo dos professores. 
Acontecimentos inesperados, distracções, e interrupções ameaçam 
perturbar o normal curso dos acontecimentos. As aulas nem sempre 
correm como era esperado, e o comportamento dos alunos é, muitas 
vezes, imprevisível. Para além disso, os professores, na maior parte do 
dia, estão “em exposição” (on show). A forma como os alunos 
avaliam a sua capacidade para lidar com as situações da aula pode 
influenciar a imagem que deles criam e como lhes respondem no 
futuro. E como resultado das interacções na sala de aula, 
particularmente aquelas que ocorrem cedo no ano escolar enquanto os 
professores e alunos se testam uns aos outros, cada turma desenvolve 
as suas próprias normas, o seu próprio ethos, as suas próprias rotinas 
de trabalho, um historial que modela a resposta às actividades no 
presente (p. 2). 
 

A quarta e última característica da actividade profissional é a 

adequação e adaptação da acção ao contexto. Através da prática repetida e 

da reflexão sobre ela, o profissional desenvolve um leque de destrezas 

específicas fundamentadas que aplica em função da avaliação que faz do 
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contexto em que se inscreve. Para ilustrar este aspecto, Calderhead utiliza o 

exemplo do advogado: 

 
O advogado, por exemplo, ao proceder ao cruzamento de 

informação, demonstra um conhecimento do comportamento humano 
no contexto legal e uma consciência de estratégias de questionamento 
alternativas. O conhecimento do profissional experiente permite-lhe 
perceber as características significativas do seu trabalho e a responder-
lhes. Os professores têm um extenso conhecimento acerca dos alunos, 
dos materiais curriculares, da organização da sala de aula, de 
abordagens à instrução. Este conhecimento ajuda-os a estabelecer 
relações com os alunos, gerir a turma, decidir a melhor forma de 
ensinar um determinado conteúdo, manter o interesse dos alunos e 
ensiná-los. O conhecimento e experiência dos professores sobre os 
alunos no contexto da sala de aula, em alguns casos, fica tão associado 
à sua prática que eles podem, por exemplo, reparar numa falta de 
atenção do aluno e identificá-la como um caso de dificuldade de 
compreensão, desconcentração, falta de interesse, cansaço ou falta de 
disposição do aluno, e responder-lhe adequadamente, enquanto que 
para um observador exterior, as mesmas pistas podem ser perdidas 
numa dispersão de barulho e actividade na sala de aula (1987, p. 3). 

 

Desta forma, apesar de o ensino se afastar das outras profissões no que 

diz respeito a aspectos como o estatuto, remuneração ou imagem — por 

exemplo, não existe uma ordem dos professores, os professores recebem, 

em geral, uma remuneração inferior aos outros profissionais com o mesmo 

tipo de habilitações, são frequentemente alvo de crítica pública — o tipo de 

actividade que os professores desenvolvem na sua prática diária cumpre os 

cânones profissionais (Calderhead, 1987; Day, 2001; Hargreaves, 1998).  

 

 

A natureza do conhecimento profissional  

 

Se o professor é um profissional, como caracterizar o seu 

conhecimento profissional? Uma das questões mais críticas sobre o saber 

profissional do professor é a sua natureza, que estimulou desde cedo o 
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pensamento de muitos investigadores que desafiaram as noções clássicas 

da epistemologia. Como afirmam Munby, Russel e Martin: “Compreender 

o conhecimento dos professores exige aceitar as tensões subjacentes à 

epistemologia sem se deixar aprisionar das dicotomias que a caracterizam. 

A dicotomia essencial é a divisão entre teoria e prática” (2001, p. 879). No 

fundo, a grande questão é caracterizar a natureza de um conhecimento que 

se sabe não ser essencialmente teórico, sem o reduzir a um saber-fazer de 

natureza artesanal, do tipo do aprendiz que aprende um ofício por 

observação e imitação do mestre. 

Gary Fenstermacher, um filósofo que se dedicou a discutir o 

conhecimento profissional dos professores, distingue dois tipos de 

conhecimento, o conhecimento formal e o conhecimento prático 

(Fenstermacher, 1994). Ao conhecimento formal faz corresponder o 

conhecimento científico, que resulta dos métodos científicos convencionais 

e possui altos níveis de alcance, validade, generalidade e 

intersubjectividade, sendo assim independente do contexto, situação ou 

tempo em que é produzido. É um conhecimento que se expressa 

proposicionalmente, em tudo relacionado com a teoria. O conhecimento 

prático é caracterizado como aquele que é inerente às situações da prática, 

que se desenvolve a partir da experiência, que envolve a acção e a reflexão 

que dela se faz. É um conhecimento fortemente situado, que surge num 

determinado tempo e contexto e é nele que se revela, podendo ou não ser 

susceptível de expressão por quem o utiliza. No entanto, este conhecimento 

ultrapassa a noção de um conhecimento de desempenho, um saber-fazer na 

sua versão mais pobre, pois o “saber que” e o “saber como” são aqui 

interdependentes, surgem integrados: “não se pode optar pelo 

conhecimento de desempenho sem compreender que nesse processo 

também se ‘adquire’ conhecimento proposicional e vice-versa” 
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(Fenstermacher, 1994, p. 27). É este estatuto que reclama para o 

conhecimento dos professores, um conhecimento que combina teoria e 

prática, com uma forte base experiencial, que se revela na acção, resultando 

dela e da reflexão sobre a mesma. É este estatuto que é assumido por 

muitos investigadores quando se referem ao conhecimento prático dos 

professores. 

Um dos trabalhos mais importantes sobre o conhecimento prático dos 

professores, não só porque pioneiro na abordagem mas também pelos 

resultados que apresentou, foi realizado por Freema Elbaz (1983), 

constituindo uma referência marcante. Com o propósito de reconhecer ao 

professor um conhecimento profissional próprio, investiga extensivamente 

as práticas de uma professora de Inglês, partindo de uma definição de 

conhecimento prático:  

 
Ao desenvolver [o seu] trabalho, o professor exibe um vasto 

conhecimento que cresce com o acumular de experiência. Este 
conhecimento engloba experiência, em primeira mão, dos estilos de 
aprendizagem dos alunos, interesses, necessidades, potencialidades e 
dificuldades, e um reportório de técnicas de instrução e de gestão da 
sala de aula. O professor conhece a estrutura social da escola e o que é 
necessário, ao professor e ao aluno, para aí sobreviver e ter sucesso; 
conhece a comunidade de que a escola faz parte, e tem uma 
sensibilidade para o que aí será ou não aceitável. Este conhecimento 
experiencial é informado pelo conhecimento teórico da disciplina, e de 
áreas como o desenvolvimento da criança, teoria da aprendizagem ou 
teorias sociais. Todos estes tipos de conhecimento, enquanto 
integrados pelo professor individual em termos de valores pessoais e 
crenças e enquanto orientados para a sua situação prática, serão aqui 
referidos como conhecimento prático (Elbaz, 1983, p. 5).  

 

Elbaz avança ainda com o conceito de “orientações” do conhecimento 

prático para esclarecer melhor de que forma o conhecimento é retido e 

posto em acção pelos professores. A autora identifica cinco orientações 
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para explicar que o conhecimento pode ser visto como situado, pessoal, 

social, experiencial e teórico. 

Outros autores de relevo neste domínio são Connelly e Clandinin que, 

seguindo de perto o pensamento de Elbaz, partilham a visão de que o 

professor possui conhecimento profissional prático que desenvolve 

combinando teoria e prática, de acordo com as suas características pessoais 

e com a experiência e formação, interligando as dimensões teórica e prática 

(Connelly & Clandinin, 1986). Definem este conhecimento como “prático, 

experiencial e modelado pelos valores e propósitos do professor” 

(Clandinin, 1986, p. 4). Nota-se nestes autores a intenção de valorizar o 

papel do professor enquanto construtor do seu conhecimento, e esta 

intenção reflecte-se até na forma como o designam: “conhecimento prático 

pessoal”. 

 Carter (1990) dedica uma grande secção de uma revisão de literatura 

sobre conhecimento profissional a discutir este aspecto da natureza do 

conhecimento prático e conclui argumentando a favor da 

reconceptualização do conhecimento do professor, baseando-se na 

evidência de que, no professor, “o conhecimento não é altamente abstracto 

nem proposicional. Nem pode ser formalizado num conjunto de destrezas 

específicas ou respostas previstas para problemas específicos. Em vez 

disso, é experiencial, procedimental, situacional e particularístico” (p. 307). 

Munby, Russell e Martin (2001) apontam os constructos alternativos 

que diferentes investigadores têm vindo a propor para capturar a natureza 

contextualizada do conhecimento dos professores — conhecimento situado 

(Leinhardt, 1988), conhecimento estruturado por situações (Carter & 

Doyle, 1987), conhecimento prático pessoal (Connelly & Clandinin, 1985; 

Elbaz, 1983), imagens (Calderhead, 1988) e conhecimento-em-acção 

(Schön, 1983). Estes diferentes conceitos têm em comum o facto de 
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descrever o conhecimento dos professores tentando preservar a sua estreita 

relação com a prática, quer como origem, quer como seu campo de 

aplicação. 

Um outro aspecto que merece atenção tem a ver com o carácter 

implícito do conhecimento profissional do professor. O conhecimento em 

acção está muitas vezes inacessível directamente aos profissionais no 

sentido de que, embora o consigam demonstrar em acção, não são capazes 

de discorrer facilmente sobre ele (Schön, 1983). Esta questão é 

recentemente equacionada por Munby, Russel e Martin (2001), que 

recorrem a Bruner (1985) e à sua proposta de dois modos fundamentais de 

pensamento, o pensamento paradigmático e o narrativo, para elaborar sobre 

a forma de expressão do conhecimento profissional, que exige ambos. Por 

um lado, afirmam que muito do que o professor sabe pode ser descrito em 

termos proposicionais, sistematizando aquilo que em geral é conhecido por 

“conhecimento base” para o ensino. Por outro lado, sublinham o carácter 

situado do conhecimento e retiram daí consequências para a sua expressão 

através de histórias ancoradas num contexto particular:  

 
O conhecimento do professor também depende fortemente do 

contexto único de uma turma particular, e os professores 
frequentemente expressam e trocam o seu conhecimento no modo 
narrativo de episódios e histórias. O pensamento narrativo surge 
naturalmente nos professores, talvez mais frequentemente do que o 
pensamento paradigmático (Munby, Russel & Martin, 2001, p. 878).  

 

A importância das narrativas ou histórias dos professores como forma 

de explicitação do seu conhecimento é reconhecida por diversos autores e 

será retomada mais à frente (Connelly & Clandinin, 1986; Cortazzi, 1993; 

Goodson, 1997a). 
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A estrutura do conhecimento profissional 

 

Uma outra dimensão estudada sobre o conhecimento prático do 

professor diz respeito à sua estrutura e organização. Tal como foi possível 

observar para a natureza, também aqui existem diferentes propostas, 

embora na essência, se possa compatibilizar o que têm de essencial. 

Elbaz (1983) identifica elementos com três níveis distintos de 

generalidade na organização do conhecimento prático. O primeiro nível 

consiste nas “regras de prática”, que são declarações sobre as acções a 

tomar em situações específicas em que os objectivos são claros. São 

directivas específicas, que regem a acção em situações como, por exemplo, 

organizar materiais ou distribuir fichas de avaliação. 

 O segundo nível consiste em “princípios práticos”, que são 

declarações mais gerais que enquadram a tomada de decisões sobre o curso 

de acção quando várias hipóteses existem. Um exemplo de um princípio 

reportado por Elbaz é fazer com que os alunos vão felizes para as aulas. 

Este exemplo ilustra bem o maior grau de generalidade dos princípios em 

relação às regras e a sua forte relação com as concepções pessoais do 

professor. Como nos diz Elbaz (1983), numa determinada altura, o curso de 

acção percorrido — que supõe a aplicação de regras de prática — pode não 

ser exactamente semelhante ao curso de acção seguido numa outra ocasião, 

mas nunca é ‘desprovido de princípios’ (p. 133).  

O terceiro nível de conhecimento consiste em “imagens”, o menos 

explícito e mais inclusivo dos três. As imagens correspondem a 

perspectivas gerais pessoais sobre o ensino que orientam a acção do 

professor. “Os sentimentos, valores, necessidades e crenças do professor 

combinam-se para a criação de imagens de como o ensino deve ser, e 

misturam experiência, conhecimento teórico e cultura da escola (school 
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folklore) para dar substância a essas imagens” (Elbaz, 1983, p. 134). As 

imagens, muitas vezes, expressam-se por metáforas. Um exemplo 

apresentado por Elbaz diz respeito à forma como a professora Sarah 

exprime uma sua percepção pessoal sobre o ensino, referindo-se-lhe “como 

‘esconder-se por detrás’ da experiência de ensino da disciplina” (1983, p. 

134). 

Cada um destes três tipos de conhecimento reflectem diferentes 

formas de mediação entre o pensamento e a acção. Uma regra de prática é 

um guia da acção do professor, que ele segue e aplica como se incrementa 

uma rotina face à identificação da sua necessidade, com automatismo. A 

imagem, pelo contrário, exige o pensar, sem o qual se tornaria desprovida 

de sentido. Já o princípio prático, medeia o pensamento e a acção nos dois 

sentidos: “podemos agir segundo um princípio, simplesmente seguindo as 

suas directivas, como se fosse uma regra; ou podemos ver o princípio como 

incorporando um propósito que aspiramos realizar.” (Elbaz, 1983, p. 134) 

Clandinin (1986) faz uso do conceito de imagem proposto por Elbaz, 

mas atribui-lhe um significado algo distinto. Para si, as imagens são os 

elementos constituintes do conhecimento do professor, que se forma a 

partir da experiência. Usando um termo de Clandinin, a experiência 

“cristaliza” (1986, p. 16) em forma de imagens, mas de forma dinâmica, e 

assim passa a integrar o conhecimento prático pessoal do professor. A 

autora assume a perspectiva de que todo o pensamento do professor está 

“imbuído na experiência” (1986, p. 17), vendo portanto na experiência a 

origem das imagens. A razão de ser do dinamismo advêm do balanço entre 

passado e futuro, da constante ancoragem nos episódios já vividos, quer da 

dimensão pessoal, quer da profissional, o que permite dar sentido e integrar 

as novas situações que o professor encontra, e assim sucessivamente ao 

longo do tempo. Como explicam, a imagem é um tipo de conhecimento que 
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“assenta tanto no passado como no futuro, num nexus pessoalmente 

significativo de experiência focalizada na situação imediata que o evocou” 

(Connelly & Clandinin, 1985, p. 198). 

Clandinin atribui três dimensões distintas às imagens: a moral, a 

emocional, e a associada ao pessoal, privado e profissional. Com a 

primeira, pretende sublinhar a não neutralidade das imagens em termos dos 

valores. A dimensão moral emerge da experiência na qual tem origem e do 

julgamento que o professor faz dessa experiência. A dimensão emocional, 

também com origem na experiência, está relacionada com os sentimentos 

que o professor experimenta ao viver determinadas situações. A terceira 

dimensão relaciona a experiência educacional pessoal privada e 

profissional do professor, integrando a sua anterior experiência enquanto 

aluno e as suas perspectivas enquanto professor. 

Para Clandinin (1986), as imagens expressam-se tanto na acção como 

verbalmente. Neste último caso, frequentemente resultam na forma de 

metáforas que devem ser explicadas pelo próprio professor. No entanto, 

muitas das vezes, as imagens acabam mais por ser mostradas do que ditas, 

nomeadamente pelo seu carácter implícito.  

Shulman (1986), um autor de vulto no domínio do conhecimento 

profissional do professor, em especial no que diz respeito ao domínio 

disciplinar (será discutido adiante), e reconhecido como responsável pela 

viragem da investigação sobre o professor para o respectivo pensamento 

(Clark & Peterson, 1986; Thompson, 1992), tem também uma proposta 

sobre a organização do conhecimento profissional. Segundo ele, o 

conhecimento do professor apresenta três formas: o conhecimento 

proposicional, o conhecimento de casos e o conhecimento estratégico.  

O conhecimento proposicional assume uma grande importância, 

afirma Shulman, uma vez que constitui a forma de expressão mais utilizada 
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no período de formação dos professores e acaba por ser o suporte de grande 

parte do conhecimento que este vai adquirindo ao longo da sua vida de 

professor. Shulman identifica três tipos de conhecimento proposicional, 

correspondentes às três principais fontes de conhecimento sobre o ensino. 

Estes três tipos de proposições são princípios, máximas e normas.  

Um princípio deriva em geral da investigação empírica, 

correspondendo a uma proposição de natureza teórica, de que são exemplos 

a maior parte dos resultados apontados pela literatura sobre a eficácia do 

ensino — como ilustração, refere: “Nos grupos de leitura do primeiro nível, 

tomar a vez ordenadamente está associado a um maior nível de 

desempenho do que tomar a vez aleatoriamente” (p. 11). As máximas 

representam a acumulação da sabedoria proveniente da experiência, como 

por exemplo: “Nunca sorrir antes do Natal” (p. 11). O terceiro tipo de 

proposição reflecte as normas, valores e compromissos ideológicos ou 

filosóficos, que não são teóricos nem práticos, mas sim normativos, no 

sentido que ditam a sua conduta — como por exemplo, “não ridicularizar 

um aluno em frente dos colegas” (p. 11). 

O conhecimento de casos é conhecimento de acontecimentos 

específicos, bem documentados e descritos com pormenor e que representa 

o caso de algo que é possível identificar distintamente — aquilo que 

constitui o caso e que vale a pena reter para mais tarde evocar. Também 

pode ser subdividido em três categorias, novamente ancoradas na teoria 

(protótipos), na prática (precedentes) ou reflectindo valores (parábolas). O 

mais frequente deste conhecimento de casos é o de precedentes, em que o 

caso retido funciona como exemplar e significativo em relação a algum 

aspecto, como por exemplo, uma situação em que o professor lidou bem 

com uma disrupção comportamental de um aluno.  
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Já o conhecimento estratégico é evocado quando o professor se 

confronta com problemas ou situações particulares, sejam teóricas, práticas 

ou morais, na qual não vislumbra uma solução simples: “O conhecimento 

estratégico é desenvolvido quando aquilo que os princípios ensinam é 

contraditório ou os precedentes de casos particulares são incompatíveis” 

(Shulman, 1986, p. 13). É por isso um conhecimento que envolve um 

processo de análise, um ponderar de formas de acção adequadas perante 

situações em que não existe uma resposta à partida. É precisamente o 

processo de análise e reflexão para encontrar novas soluções para a prática 

que Shulman pretende sublinhar, esclarecendo, numa nota (p. 14), que o 

resultado desta reflexão toma depois uma das outras formas de 

conhecimento, seja de um caso ou de uma proposição—como por exemplo: 

“Sorrir antes do Natal pode ser permitido quando …” (p. 14). É 

essencialmente este o tipo de conhecimento que Shulman vai valorizar, 

considerando-o indispensável para o exercício de uma actividade 

profissional como o ensino. 

 

 

O conteúdo do conhecimento profissional 

 

Embora alguns autores considerem que a grande contribuição da 

investigação sobre o conhecimento prático incide sobre o como desse 

conhecimento (as suas características) e não sobre seu o quê (Carter, 1990), 

muitos são os autores que se preocupam com o conteúdo desse 

conhecimento.  

Elbaz faz questão de explicitar que “o conhecimento prático é 

conhecimento de alguma coisa” (1983, p. 14). Esta investigadora descreve 

o conteúdo do conhecimento prático do professor organizando-o em cinco 
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categorias distintas: conhecimento de si (self), conhecimento do contexto 

(milieu), conhecimento do assunto (subject), conhecimento do currículo e 

conhecimento do processo instrucional. Por conhecimento de si pretende 

traduzir a forma pela qual os valores e propósitos pessoais da professora 

informam o seu conhecimento prático. Inclui aqui a “auto-imagem 

enquanto professora e profissional, a forma como vê o seu papel na sala de 

aula e na escola, o tipo de autoridade e de responsabilidade que assume” 

(1983, p. 46). Por conhecimento do contexto refere-se à forma como a 

professora vê o meio profissional em que está inserida e a forma como 

estrutura a sua experiência social na escola. Inclui aqui o conhecimento da 

aula enquanto espaço e turma, e o conhecimento dos outros contextos 

relacionais da sua profissão: os colegas, a escola e a comunidade de 

inserção, assumindo especial importância a forma como vê a sua relação 

com os diversos contextos. Por conhecimento do assunto reporta-se à 

relação da professora com a área disciplinar, realçando a sua evolução com 

a experiência de a ensinar, quer no que diz respeito às concepções, quer à 

própria capacidade de seleccionar e combinar os diferentes temas 

disciplinares. Inclui o seu entendimento de diferentes aspectos do 

conhecimento relativo à área disciplinar e das especificidades da sua 

aprendizagem por parte dos alunos. Por conhecimento do currículo 

pretende traduzir a forma como a professora entende o processo de 

desenvolvimento curricular, o conhecimento das suas finalidades e 

objectivos e a capacidade de estabelecer uma planificação adequada. Por 

conhecimento instrucional pretende traduzir o conhecimento sobre formas 

de promover a aprendizagem, como organizar a instrução, o tipo de 

interacção a promover com os alunos e a avaliação das aprendizagens dos 

alunos.  
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A investigação que se seguiu viu aparecer outras caracterizações mas, 

no essencial, derivam da apresentada por Elbaz. No entanto, enquanto esta 

investigadora destaca a importância do autoconhecimento do professor, 

noutras categorizações esta dimensão surge com menos força ou é 

assumida como algo que se manifesta no vasto domínio das concepções do 

professor.  

É o que acontece no caso de Lee Shulman, que se distingue por dar 

relevo à componente do conteúdo disciplinar, nomeadamente ao 

conhecimento pedagógico do conteúdo (pedagogical content knowledge), 

que corresponde à preocupação em articular o conhecimento disciplinar 

com o conhecimento pedagógico. Este investigador, reconhecendo que 

existe um conhecimento específico próprio para ensinar, propõe sete 

categorias para o organizar: conhecimento do conteúdo, conhecimento 

pedagógico geral, conhecimento do currículo, conhecimento pedagógico do 

conteúdo, conhecimento dos alunos e das suas características, 

conhecimento dos contextos educacionais, conhecimento das metas, 

finalidades e valores da educação (Shulman, 1987, referido por Munby, 

Russell & Martin, 2001). Destas sete categorias, três têm directamente a 

ver com a disciplina, reclama Shulman (1986): o conhecimento do 

conteúdo, o conhecimento do currículo e o conhecimento pedagógico do 

conteúdo.  

Shulman introduz este novo termo para dar relevo ao tipo de 

conhecimento disciplinar que considera primordial no contexto do ensino. 

Refere-se-lhe como “aquela amálgama especial de conteúdo e pedagogia 

que é unicamente terreno do professor, o seu próprio modo de 

entendimento profissional” (Shulman, 1987, p. 8, citado por Munby, Russel 

& Martin, 2001, p. 881), considerando-o como um saber específico de 

quem ensina, que o desenvolve com a própria actividade de ensinar, ao 
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transformar o conhecimento científico em conhecimento adequado para 

ensinar (Wilson, Shulman & Richert, 1987).  

É um conhecimento que extravasa em muito o conhecimento 

disciplinar propriamente dito, incluindo outros elementos. Como o próprio 

investigador refere: 

 
[o conhecimento pedagógico do conteúdo] vai para além do 

conhecimento do assunto per se, até à dimensão do conhecimento do 
assunto para ensinar. (…) inclui, para a maioria dos tópicos ensinados 
na disciplina, as formas mais úteis de representação dessas ideias, as 
mais poderosas analogias, ilustrações, exemplos, explicações e 
demonstrações — numa palavra, as formas de representar e formular o 
assunto que o tornam compreensível para os outros. (…) também 
inclui uma compreensão do que torna fácil ou difícil o ensino de 
certos tópicos: as concepções e as pré-concepções que os alunos de 
diferentes idades e origens culturais trazem para a aprendizagem 
(Shulman, 1986, p. 9). 

 

 A análise desta definição exibe bem a preocupação em definir um 

conhecimento próprio do professor, que sirva o propósito a que se destina: 

ser aprendido pelos alunos, que são aqui claramente considerados, nas suas 

dificuldades, na suas concepções e pré-conceitos. É pois um tipo de 

conhecimento muito complexo, que resulta da experiência continuada do 

professor com diferentes alunos e da combinação de domínios muito 

diferentes do conhecimento (por exemplo, conhecimento dos alunos e seus 

processos de aprendizagem). 

Partilhando o pressuposto de que o reconhecimento da existência de 

conhecimento profissional específico do professor é fundamental para a sua 

valorização, Grossman (1995) apresenta seis domínios para o categorizar, 

inspirados na tipologia de Shulman. São eles o conhecimento do conteúdo, 

o conhecimento dos alunos e da aprendizagem, o conhecimento geral de 

pedagogia, o conhecimento do currículo, o conhecimento do contexto e o 

conhecimento de si (self).  
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Grossman põe em evidência duas ideias importantes. Uma delas tem a 

ver com o conhecimento de si, que apesar de surgir a par com as outras 

componentes do conhecimento profissional, se distingue em virtude de se 

constituir como um “domínio mais pessoal e inevitavelmente 

idiossincrático” (Grossman, 1995, p. 22). Esta investigadora refere-se ao 

autoconhecimento do professor como um filtro que age sobre todas as 

outras categorias do conhecimento. Sugere que esta perspectiva estimulou 

o uso da investigação narrativa e biográfica para explorar o conhecimento 

do professor desenvolvida por Clandinin e Connelly (1987), na qual, como 

já foi referido, o papel da pessoa do professor é absolutamente 

determinante na construção de todo o conhecimento do professor.  

Outra ideia importante referida por Grossman (1995) tem a ver com o 

carácter uno do conhecimento, também referido por Munby, Russel e 

Martin (2001). Esta investigadora chama a atenção para a complexidade, 

intersecção e integração dos diversos domínios identificados. Por exemplo, 

o conhecimento disciplinar e o conhecimento sobre a aprendizagem 

matemática dos alunos têm fortes pontos de contacto. Quando um professor 

propõe uma determinada tarefa aos alunos, escolhe-a por causa da 

Matemática que lhe está implícita, porque no seu entender promove a 

aprendizagem dos alunos ou porque o currículo lha pede? Provavelmente, a 

resposta abrange mais do que uma razão — e esta inter-relação está, aliás, 

também patente na proposta de Shulman.  

 

 

O conhecimento didáctico do professor de Matemática 

 

Como foi referido, o conhecimento profissional do professor é 

articulado e uno, e as suas componentes são interrelacionadas e muitas 
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vezes inextricáveis. No entanto, ele diz respeito a domínios específicos que 

são mobilizados de forma diferente perante as diversas actividades 

profissionais do professor. No que diz respeito à condução do processo de 

ensino-aprendizagem na sala de aula, existem quatro domínios que 

assumem especial importância. São eles a Matemática, o currículo, os 

alunos e os seus processos de aprendizagem e o processo instrucional. Este 

conhecimento directamente relacionado com as práticas lectivas será 

designado por conhecimento didáctico (Ponte, 2001a; Ponte, Guimarães et 

al., 1997; Saraiva, 2001). Segue-se uma análise mais detalhada de cada 

uma destas componentes, considerando o conhecimento do conteúdo como 

o conhecimento da Matemática, atendendo à área de interesse da presente 

investigação. 

 

Conhecimento da Matemática. A investigação educacional sobre o 

professor de Matemática tem dedicado uma atenção significativa ao 

conhecimento matemático propriamente dito. Desde cedo foi reconhecida 

uma grande importância ao domínio deste conhecimento por parte dos 

professores, provavelmente devido à sua grande especificidade. Deborah 

Ball (1991) traça o percurso da investigação neste domínio, que 

acompanhou globalmente a evolução sobre o conhecimento já referida 

anteriormente. Recorda que na primeira fase da investigação sobre os 

professores, centrada nas características do bom professor, analisar o 

conhecimento matemático correspondia a identificar a quantidade de 

disciplinas realizadas e os conteúdos que o professor concluía, abordagem 

que se revelou inadequada pois foi impossível estabelecer correlações entre 

o conhecimento matemático dos professores e a aprendizagem da disciplina 

pelos alunos. Já sob o paradigma processo-produto, a investigação procura 

analisar a Matemática que o professor exibe no ensino, destacando-se a 
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prevalência de aulas de exercícios e prática — enquadradas, aliás, pelo 

currículo em vigor na altura. Mas à medida que a investigação dá atenção 

ao pensamento do professor, passa a ser reconhecida a importância de 

aspectos como as suas concepções sobre a Matemática, o que originou uma 

série de estudos que procuravam entender a relação entre as concepções e 

as práticas, primeiro numa óptica determinista, mais tarde reconhecendo-

se-lhe uma relação dialéctica (Thompson, 1992).  

Ao mesmo tempo, procura-se precisar melhor o que se entende por 

conhecimento matemático para o ensino. Deborah Ball (1991) apresenta 

uma proposta em que tenta articular a compreensão do conteúdo com o 

sujeito que a ensina. Identifica assim três componentes no conhecimento 

matemático: o conhecimento da disciplina, o conhecimento sobre a 

disciplina e a relação do professor com a disciplina. O primeiro refere-se ao 

conhecimento da substância, que inclui conhecimento de tipo proposicional 

e de tipo procedimental. São exemplos a compreensão dos tópicos 

específicos, procedimentos e algoritmos, e conceitos, estruturas 

matemáticas, conexões entre os tópicos. No fundo, traduz aquilo que 

corresponde à visão mais comum da Matemática. O segundo, que Ball 

reconhece como uma “dimensão crítica” (1991, p. 9), diz respeito à 

natureza e discurso matemático. Inclui a compreensão da natureza do 

conhecimento matemático e da actividade matemática, o que envolve fazer 

Matemática e como se produz e valida o seu conhecimento, qual o papel 

das ferramentas matemáticas na perseguição de novas ideias e 

generalizações. Ball chama a atenção de que esta componente do 

conhecimento matemático não tem integrado explicitamente os currículos 

de Matemática escolar e só muito raramente os alunos aprendem algo sobre 

a evolução da Matemática e as suas formas de pensar. No entanto, os 

alunos adquirem visões acerca da natureza da Matemática através da forma 
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como os professores estruturam as aulas e através das tarefas que lhes 

propõem e, mais ainda, através do modo como conduzem o discurso na sala 

de aula. Responder aos alunos na base do certo ou errado ou, pelo 

contrário, estimular o debate e a procura de argumentação matemática 

válida tem forçosamente implicações na forma como os alunos vêem a 

disciplina e o papel que nela podem ter. A terceira componente tem a ver 

com a atitude, disposição e resposta emocional do professor em relação à 

disciplina e como se posiciona em relação a ela.  

Estas três componentes influenciam a forma como o professor 

compreende a Matemática. No entanto, o seu conhecimento matemático 

precisa de ser visto em função do propósito de ser ensinado. Por um lado, 

está intrinsecamente relacionado com outras componentes do 

conhecimento, como o conhecimento dos alunos, por exemplo; por outro 

lado, necessita de ser tornado explícito, tendo para isso de transcender a 

dimensão tácita que pode ser suficiente no caso de outros profissionais — 

por exemplo, no caso do matemático propriamente dito.  

Dez anos mais tarde, Ball escreve, com outras duas autoras, uma vasta 

revisão de literatura sobre o conhecimento matemático dos professores. 

Sublinham a ideia de que ter conhecimento matemático e utilizar esse 

conhecimento na prática de ensino são duas realidades distintas (Ball, 

Lubienski & Mewborn, 2001). O conhecimento matemático orientado para 

o ensino é, dizem-nos com base num estudo recente de Liping Ma (1999), 

culturalmente situado e curricularmente estruturado. 

Esta forte relação do conhecimento matemático dos professores com o 

currículo da disciplina traz grandes desafios, nomeadamente numa altura 

em que os currículos têm registado alterações tão profundas (NCTM, 1991, 

1994, 2000). Ver o conhecimento matemático em relação com o currículo 

actual, significa, por exemplo — e considerando apenas a presença das 
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calculadoras e computadores — ser capaz de relativizar o papel do cálculo, 

valorizar as abordagens intuitivas e gráficas e ampliar as possibilidades de 

investigar em Matemática. Têm portanto influências ao nível dos conceitos 

e dos processos mas também ao nível daquilo que vem para primeiro plano 

na natureza do conhecimento matemático, nomeadamente a possibilidade 

de os alunos poderem eles próprios construir o conhecimento matemático. 

Implica que o professor consiga reconceptualizar e praticar o ensino da 

Matemática em moldes muito diferentes daqueles que conhece e que o 

apoiam, pois uma das âncoras fundamentais do conhecimento matemático 

do professor de Matemática é o que ele reteve da sua aprendizagem 

enquanto aluno dessa mesma disciplina (Ball, Lubienski & Mewborn, 

2001). 

Desta forma, o conhecimento matemático do professor precisa de 

combinar o conhecimento da Matemática e o conhecimento sobre a 

Matemática, que é contextualizado num quadro disciplinar marcado por 

definições curriculares que enfatizam determinados conceitos e 

procedimentos, valorizam diferentes aspectos da actividade matemática, os 

aspectos da sua evolução e história, a sua relação com outros domínios do 

saber e as suas aplicações. Em especial, inclui uma visão do papel da 

Matemática enquanto contributo para a formação global de aluno. 

 

Conhecimento dos alunos e processos de aprendizagem. A ideia de 

que os professores precisam de ter conhecimento acerca dos seus alunos e 

da forma como aprendem é, desde há muito, reconhecida. A Psicologia da 

Educação oferece, desde há décadas, teorias gerais de aprendizagem, 

assumindo que os seus princípios são aplicáveis a todos os alunos e a todos 

os domínios disciplinares e que se os professores os conhecerem, os usarão 
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na planificação e condução das suas aulas com benefícios na aprendizagem 

dos alunos (Fennema & Franke, 1992).  

Even e Tirosh (2002), numa recente revisão de literatura sobre o 

conhecimento do professor sobre a aprendizagem matemática dos alunos, 

elegem o behaviorismo, o construtivismo e o situacionismo como as três 

principais teorias de aprendizagem, que no fundo traduzem a evolução da 

própria Psicologia. O behaviorismo centra-se nos comportamentos 

observáveis dos alunos para estudar a forma como aprendem. O 

conhecimento é visto como uma acumulação organizada de associações e 

componentes de destrezas (skill components) e, consequentemente. a 

aprendizagem é o processo pelo qual as associações e destrezas são 

adquiridos. O ambiente de aprendizagem é determinado pelo professor, 

assumido como a fonte de conhecimento, cujo objectivo será a transmissão 

eficiente de factos e procedimentos aos alunos, a qual faz seguir de 

oportunidades de prática. Nesta perspectiva, o erro é visto como algo 

indesejável, decorrente da ideia de que o contacto com associações erradas 

tende a fortalecê-las. Em consequência, a interacção entre os alunos não é 

recomendada pois assim previne-se que sejam expostos a eventuais erros 

uns dos outros. Desta forma, a turma é encarada como um conjunto de 

indivíduos. O recurso ao computador para a realização de instrução 

programada e a execução de programas de treino oferece, neste quadro, 

oportunidades de prática adaptada individualmente a cada aluno, que 

progride em função da correcção das suas respostas aos exercícios que 

compõem um programa de estudo prescrito. 

O construtivismo, que teve em Piaget um fundador, procurou 

caracterizar o crescimento cognitivo das crianças, especialmente a sua 

evolução na compreensão de conceitos. Esta perspectiva pressupõe que o 

conhecimento é construído e reconstruído pelos indivíduos, ou seja, é 
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adquirido por um processo activo de construção e não por uma assimilação 

passiva de informação ou memorização. A aprendizagem é assim vista 

como um processo de crescimento conceptual que envolve a reorganização 

de conceitos na mente do aluno, acompanhado do crescimento das 

capacidades intelectuais, como a resolução de problemas e os processos 

metacognitivos. Um ambiente de aprendizagem adequado é aquele que 

proporciona ao aluno oportunidades para construir a compreensão de 

conceitos e estimula a resolução de problemas e o raciocínio. O professor 

deve ter em conta as concepções dos alunos sobre o conceito que pretende 

ensinar e a partir daí identificar caminhos exploratórios que eles possam 

percorrer, compatíveis com os processos de construção do conhecimento 

matemático, com vista à reconstrução ou ampliação desse conceito. Uma 

vertente posterior do construtivismo, o construtivismo social, tem em conta 

que o aluno está inserido numa comunidade onde existem variadas 

interacções sociais que marcam a aprendizagem, mas “centra-se ainda no 

aluno individual em contexto social e não na turma como uma comunidade 

de aprendizagem” (Even & Tirosh, 2002, p. 233).  

O situacionismo ancora-se no carácter situado da aprendizagem e do 

conhecimento e por isso o seu interesse reside nos tipos de ambientes 

sociais que proporcionam um contexto favorável à aprendizagem. Neste 

quadro, o conhecimento é visto como as práticas de uma comunidade e a 

aprendizagem consiste no desenvolvimento e fortalecimento da capacidade 

de participação nessas práticas. Lave e Wenger (1991) propõem o conceito 

de “participação periférica legítima” para caracterizar a aprendizagem 

como uma actividade situada, referindo-se ao processo pelo qual o aluno se 

vai tornando progressivamente participante de corpo inteiro nas práticas 

sócio-culturais da comunidade da sala de aula, na qual toma o papel de 

aprendiz e o professor toma o de mestre. Segundo o situacionismo, uma 
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parte importante dos conceitos a aprender são vinculados através da 

aprendizagem da participação no discurso da comunidade que usa esses 

conceitos. Os ambientes de aprendizagem matemática podem ser 

concebidos para promover a aprendizagem dos alunos a participar nas 

práticas de pesquisa e raciocínio e para apoiar o desenvolvimento de 

identidades pessoais de alunos confiantes enquanto aprendizes e 

conhecedores. O discurso da sala de aula pode ser organizado de forma a 

que os alunos desenvolvam a capacidade de explicar as suas ideias e 

soluções para os problemas, em vez de olhar para a correcção das 

respostas. Cabe-lhes formular questões, propor hipóteses e conjecturas, 

explicá-las e avaliar a sua evidência matemática, confrontando 

argumentações apresentadas por diferentes colegas. A interacção entre os 

alunos é fundamental, sendo essenciais as normas de discurso que 

envolvem a atenção e o respeito pelas opiniões dos outros, e o esforço para 

obter a compreensão mútua com base em raciocínio matemático.  

Segundo Even e Tirosh (2002), aquilo que os professores precisam de 

saber sobre a aprendizagem dos alunos assume diferentes valores em cada 

uma das três perspectivas teóricas. Considerando os três aspectos que 

maior atenção têm merecido por parte da investigação em educação — e 

que são as concepções dos alunos, as formas de conhecimento e a cultura 

da sala de aula — estas autoras analisam a importância de cada um deles à 

luz das três perspectivas, discutindo, por exemplo, como as concepções dos 

alunos são pouco importantes para os behavioristas mas determinantes para 

os construtivistas ou como os behavioristas valorizam o conhecimento 

procedimental e os construtivistas enfatizam o desenvolvimento de 

diversos tipos de conhecimento.  

No entanto, apesar de as teorias sobre a aprendizagem dos alunos 

constituírem uma referência estruturante importante, na prática de ensino 
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os professores não parecem guiar-se directamente por elas. O 

conhecimento dos professores sobre a aprendizagem dos alunos não resulta 

da sua filiação a uma teoria, mas segue o processo de desenvolvimento que 

seguem as outras componentes do seu conhecimento profissional. O 

professor combina a adesão a princípios teóricos com as suas experiências 

prévias como aluno e confronta-se com a experiência com os diferentes 

alunos e turmas que vai ensinando, nos diferentes níveis de ensino, 

avaliando o sucesso que atribui às estratégias que foi pondo em prática com 

turmas específicas e em temas determinados. Como Shulman (1986) refere 

ao caracterizar o conhecimento pedagógico do conteúdo, o professor 

precisa de ter uma compreensão do que torna fácil ou difícil a 

aprendizagem de tópicos específicos e das concepções que os alunos de 

diferentes idades e com diferentes origens sociais possuem acerca desses 

tópicos, sublinhando assim a especificidade e diversidade dos 

conhecimentos sobre a aprendizagem. A este propósito, Even e Tirosh 

sublinham a importância de o professor ter conhecimento sobre as 

concepções dos alunos, sobre as diferentes formas de conhecimento que 

devem ter oportunidade de construir, e sobre o papel da cultura da sala de 

aula nesse processo:  

 
A adesão a uma perspectiva teórica pode representar uma 

vantagem uma vez que elimina confusões e contradições, mas ensinar 
é uma tarefa demasiado complexa para ser reduzida a princípios 
globais definidos e aplicáveis em todas as circunstâncias. Acreditamos 
que compreender as concepções dos alunos, quer as que estão 
documentadas na literatura como as que resultam da experiência, 
ajudará os professores a ajustar a instrução à compreensão matemática 
em que os seus alunos se encontram. Também é importante que os 
professores estejam conscientes que saber Matemática não pode 
reduzir-se a uma forma de conhecimento. Além disso, os professores 
devem estar conscientes que a cultura da sala de aula é inseparável da 
aprendizagem da Matemática uma vez que a aprendizagem ocorre 
sempre num contexto sócio-cultural específico. A compreensão dos 
professores das inter-relações entre as normas da sala de aula e a 
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aprendizagem da Matemática é essencial para a construção de um 
ambiente de aprendizagem adequado. (Even & Tirosh, 2002, p. 233) 
 

Tal como acontece com as outras componentes do conhecimento 

didáctico do professor, o conhecimento sobre a aprendizagem dos alunos 

está inter-relacionado com os outros domínios do conhecimento. Uma 

chamada de atenção importante é feita por Barbara Nelson (1997) acerca da 

sua relação com o conhecimento do currículo de Matemática. Esta 

investigadora afirma que as actuais propostas curriculares desta disciplina 

(NCTM, 1991, 1994, 2000) vinculam uma perspectiva sócio-construtivista 

da aprendizagem dos alunos, onde o conhecimento surge como um produto 

do trabalho intelectual de uma comunidade de indivíduos criativos. 

Implicam, por isso, um novo papel para o professor, como facilitador do 

desenvolvimento do pensamento matemático dos alunos e não como 

transmissor de conceitos, factos ou técnicas, colocando novas exigências 

em termos da transformação das suas práticas. Não é possível satisfazer os 

novos currículos com base em aulas em que o professor apresenta aos 

alunos os tópicos e lhes proporciona momentos para a sua prática, 

orientado pela sequência exposta no livro de texto. É necessário que o 

professor tenha em conta o estado do conhecimento matemático dos alunos 

(de cada aluno…) e que construa materiais e ambientes de trabalho que 

desafiem e promovam o seu pensamento matemático.  

Nelson (1997) refere ainda que a investigação identificou, em diversos 

estudos de caso, um conjunto de mudanças ocorridas nas crenças dos 

professores que alteraram as suas práticas com vista a adoptarem uma 

perspectiva construtivista da aprendizagem. Registou quatro mudanças, que 

destacam a importância das crenças do professor sobre a aprendizagem e a 

sua relação com a epistemologia do conhecimento matemático. Segundo a 

autora, os professores passaram a: 
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— Olhar os seus alunos como aprendizes intelectualmente 

criativos, com capacidade de colocar questões, desenvolver soluções 
para os problemas e construir teorias e conhecimento, e não como 
vasilhas que esperam ser cheias; 

— Ver que a instrução pode ser baseada no desenvolvimento do 
pensamento dos alunos em vez de no ‘cumprimento’ do texto; 

— Redefinir o lugar da autoridade intelectual, transferindo-a do 
professor e do texto para o argumento rigoroso na sala de aula, 
produzido quer por alunos como por professores; 

— Ver que tanto alunos como professores podem usar formas de 
raciocínio próprios da disciplina para gerar e validar conhecimento 
matemático (Nelson, 1997, p. 5). 

 

Conhecimento do currículo de Matemática. O currículo é uma das 

âncoras fundamentais do trabalho do professor. Note-se que se trata aqui do 

currículo oficial, exterior ao professor, que se espera que este ponha em 

prática com os seus alunos e cumpra da melhor maneira, embora a 

investigação sobre a implementação curricular, nomeadamente de novos 

currículos, mostre que a realidade está frequentemente muito distante das 

expectativas dos responsáveis pelos documentos curriculares (APM, 1998; 

Clandinin & Connelly, 1992; Ponte, Matos, Guimarães, Leal & Canavarro, 

1991). Uma discussão sobre a relação do professor com o currículo será 

apresentada no Capítulo III. 

Nas últimas décadas, o currículo de Matemática sofreu alterações 

muito significativas, nomeadamente no que diz respeito às finalidades da 

educação matemática dos alunos. Esta evolução curricular foi impulsionada 

por razões de diversa ordem (English, 2002; Ponte, Matos & Abrantes, 

1998). Os factores sociais e políticos ditaram a democratização do ensino e 

a consequente preocupação de tornar a aprendizagem da Matemática 

acessível a todos os alunos. Além disso, a evolução das teorias educativas 

fez deslocar a lógica da pedagogia por objectivos, centrada no aluno 

individual, para uma perspectiva completamente distinta da aprendizagem, 
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essencialmente vista como um processo de construção pessoal de 

significados que o aluno vai elaborando, inserido numa comunidade onde 

as interacções sociais representam um papel importante.  

Mas a evolução da própria Matemática, das ideias sobre a sua natureza 

e dos processos de pensamento matemático, nomeadamente associados à 

disponibilidade e de tecnologia, produziu uma viragem notável (English, 

2002; NCTM, 1991, 1994, 2000). Enquanto que o currículo dos anos 60 

reflectia essencialmente uma Matemática formal e dedutiva, logicamente 

estruturada, traduzida por uma lista de tópicos matemáticos a estudar, 

actualmente é valorizada a própria actividade matemática, destacando-se a 

preocupação com o desenvolvimento de capacidades como a resolução de 

problemas, a investigação matemática e a relação com outros domínios. A 

ideia de “poder matemático”, proposta pelo NCTM nos início dos anos 90 

e que teve uma ampla repercussão nos currículos de Matemática de 

diversos países (Malloy, 2002), envolve tanto capacidades relacionadas 

com a actividade matemática como atitudes relativas à relação dos alunos 

com a disciplina:  

 
“Este termo [poder matemático] refere-se às capacidades de um 

indivíduo para explorar, conjecturar e raciocinar logicamente, bem 
como à sua aptidão para usar uma variedade de métodos matemáticos 
para resolver problemas não rotineiros. (...) Além disso, para cada 
indivíduo, o poder matemático inclui o desenvolvimento da 
autoconfiança pessoal.” (NCTM, 1991, p. 6) 

 

Mais recentemente, analisando a evolução das tendências do currículo 

de Matemática apontadas pelo NCTM (2000), que se vão repercutindo 

consistentemente no mundo ocidental (English, 2002; Malloy, 2002), a 

ideia principal que se esboça é a de proporcionar aos alunos o “acesso 

democrático a ideias matemáticas poderosas” (Malloy, 2002, p. 17), sendo 

que as ideias matemáticas poderosas retomam o essencial das sublinhadas 
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na definição de poder matemático acima referida, valorizando um conjunto 

de competências diversificado e a relação pessoal com a Matemática. 

Estas profundas alterações curriculares relativas às finalidades da 

educação matemática tiveram reflexos no conteúdo e estrutura dos 

currículos. As listas detalhadas de tópicos matemáticos a ensinar que 

durante tantos anos vigoraram deram lugar a documentos muito mais 

complexos, constituídos por diversas componentes. Independentemente da 

sua organização e estrutura, em geral os currículos apresentam finalidades e 

objectivos, conteúdos, orientações metodológicas e indicações sobre a 

avaliação das aprendizagens dos alunos (Ponte, Matos & Abrantes, 1998).  

No entanto, a longa tradição de currículo como lista de tópicos, ou 

seja, como programa, com frequência identificado com o livro de texto 

(Gimeno, 1989), ainda marca muito as concepções e práticas do professor. 

Como afirmam Ponte e Santos (1998, p. 5):  

 
O programa da disciplina tende a ser visto sobretudo como uma 

listagem de tópicos, com pouca atenção às suas finalidades e 
objectivos específicos que, por vezes, são abertamente desvalorizados. 
A transição de um currículo baseado na Matemática moderna, 
traduzindo uma abordagem formalista e abstractizante da disciplina, 
para um currículo baseado na resolução de problemas e numa 
abordagem intuitiva, que teve lugar em Portugal no início da década 
de 90, é vista por muitos professores como uma simples rearrumação 
das matérias. Este modo de encarar as novas orientações traduz-se 
também, como é natural, na desvalorização das matérias mais 
adequadas para cumprir muitos dos novos objectivos, como é o caso 
da Geometria. 

 

Para lidar com o actual currículo de Matemática, é necessário muito 

mais do que rearrumar as matérias. Para além de conhecer o texto 

curricular, o professor precisa de o interpretar, adaptando-o à pessoa e 

profissional que é e ao contexto onde exerce a profissão, reconstruindo-o 

para a sua sala de aula e alunos. Para tal, deverá ter em conta todas as suas 
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componentes de forma ponderada e inter-relacionada, equacionando as 

melhores opções de abordar os conteúdos, pondo em prática as orientações 

metodológicas para dar consecução às finalidades principais da 

aprendizagem da Matemática.  

No que diz respeito às finalidades, o professor não pode perder de 

vista o papel da Matemática na formação integral do aluno, que se pretende 

numericamente literado e preparado para lidar com as necessidades da 

actual sociedade, o que implica o desenvolvimento de competências, 

exigindo uma abordagem aos conteúdos que vai muito para além do “dar 

matéria”. Além disso, precisa de perspectivar o ensino da Matemática para 

todos os alunos, combatendo a ideia generalizada, eventualmente sua, de 

que nem todos os alunos conseguem ser bem sucedidos nesta disciplina.  

No que diz respeito aos conteúdos, o professor precisa de considerar 

aspectos que não se reduzem aos temas matemáticos propriamente ditos, 

mas incluem igualmente atitudes e valores e capacidades, uns de âmbito 

mais gerais e que dizem respeito à formação geral do aluno, outros que 

exprimem facetas do fazer Matemática, como por exemplo, a capacidade 

de comunicar matematicamente, em que o acento tónico não é tanto a 

utilização correcta de linguagem formal, mas antes a discussão de 

argumentos matemáticos. Além disso, aparecem novos temas que o 

professor precisa preparar para ensinar, como a Estatística, são valorizados 

outros como a Geometria e é dada menos importância ao cálculo.  

No que diz respeito às orientações curriculares, o professor precisa de 

atender às indicações sobre a natureza das tarefas, fundamentais para a 

imagem que os alunos vão construir da disciplina, e às sugestões 

metodológicas, decisivas para o desenvolvimento de muitas das 

capacidades apontadas nos objectivos. Além disso, é também nesta 

componente que se encontram indicações relativas à utilização de recursos 
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e materiais, nomeadamente de alguns que favorecem abordagens intuitivas 

aos conceitos e, muito em especial, do computador e das calculadoras. Não 

se pretende que estas tecnologias entrem na sala de aula como um 

acrescento, mas sim como um instrumento para uma reformulação dos 

métodos de trabalho e da abordagem ao conhecimento matemático. Esta é 

talvez a componente mais exigente do currículo para o professor, pois para 

a pôr em prática, tem de se predispor a aprender e experimentar em sala de 

aula actividades que não são compatíveis com muitas das rotinas que já 

construiu e com as quais se sente confortável, prevalecendo muitas vezes o 

fenómeno de continuidade das práticas (Canavarro, Santos & Ponte, 2000). 

A componente dedicada à avaliação das aprendizagens dos alunos 

nem sempre é suficientemente esclarecida. De qualquer forma não é de 

menor importância e também ela deve estar articulada com as outras, 

contemplando a avaliação de aspectos do desenvolvimento dos alunos que 

vão para além do teste da aquisição de conhecimentos matemáticos, 

devendo proporcionar dados sobre desenvolvimento de capacidades e 

atitudes. Ponte, Matos e Abrantes chamam a atenção para este aspecto: 

 
 Em suma, o processo de análise do currículo deve contemplar 

em conjunto e de uma forma articulada os objectivos, os conteúdos e 
os métodos. Além disso, é preciso ter em conta um outro aspecto do 
currículo: os modos de avaliação que são preconizados e 
efectivamente utilizados. Em teoria, a avaliação surge como uma 
“consequência” das opções quanto às três componentes do currículo 
mas, na prática ela exerce uma influência muitas vezes decisiva sobre 
os objectivos, os conteúdos e os métodos que são realmente 
valorizados (1998, p. 19).  

 

Este problema é tanto mais sentido quanto maior for a pressão sobre a 

avaliação dos alunos, nomeadamente se se trata de um ano terminal em que 

os alunos necessitam das notas para o prosseguimento dos estudos ou se 
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têm de se sujeitar a um exame nacional (Canavarro, Santos & Ponte, 2000) 

de uma disciplina que desempenha um forte papel selectivo.  

 

Conhecimento do processo instrucional. O conhecimento sobre o 

processo instrucional diz respeito ao conhecimento directamente utilizado 

pelo professor na prática lectiva, e que orienta as fases de planificação, 

condução e avaliação do processo de ensino e aprendizagem. 

A investigação educacional há muito se interessou por analisar de que 

modo os professores realizam a planificação das suas aulas e como as põem 

em prática. Clark e Peterson (1986) dão especial relevo a estas duas fases 

do trabalho do professor, considerando-as como duas das três principais 

áreas que utilizam para organizar a investigação sobre a cognição dos 

professores, sendo a terceira categoria sobre as concepções dos professores 

e portanto, não localizada temporalmente. Estes autores vão buscar 

inspiração a Jackson (1968), que na sua marcante obra Life in Classrooms, 

se referiu às fases pré-activa, interactiva e pós-activa do ensino, 

correspondentes ao antes, durante e depois da aula. No entanto, Clark e 

Peterson justificam não ser necessário distinguir os três momentos, mas 

apenas dois. Por um lado, reconhecem que o tipo de pensamento que os 

professores fazem durante o ensino interactivo é qualitativamente diferente 

do tipo de pensamento que fazem quando não estão perante os alunos. Por 

outro lado, entendem que os pensamentos pré-activo e pós-activo podem 

ser tratados conjuntamente, ambos inseridos na planificação. Por 

planificação entendem: 

 
 O processo de pensamento em que o professor se envolve antes 

da interacção na sala de aula e também o processo de pensamento ou 
reflexões que tem lugar a seguir à interacção na sala de aula e que guia 
o seu pensamento e projecções para a interacção futura na sala de aula 
(Clark & Peterson, 1986, p. 258). 
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Destacam assim o papel de retroalimentação da reflexão sobre as aulas 

já realizadas para a posterior planificação das aulas seguintes, opção 

seguida também por outros autores (Pacheco, 1996). 

Preparação lectiva. Planificar consiste em “ordenar o curso de acção 

que se pretende seguir, dando-se-lhe um sentido prático e orientado para as 

orientações desejáveis” (Pacheco, 1996, p. 105). Para definir este curso de 

acção em função de uma meta, o professor utiliza o seu conhecimento 

profissional, aspecto presente na definição de Zabalza (1992). Segundo este 

autor, a planificação articula um conjunto de conhecimentos, ideias e 

experiências do professor sobre o fenómeno em questão, que tem o papel 

de “apoio conceptual e justificação” do que ele decide; um propósito, fim 

ou meta que o professor pretende alcançar e por isso é indicador da 

“direcção” a seguir; uma previsão do processo a adoptar, delineando os 

conteúdos e as tarefas a realizar, a sua sequência e a avaliação ou 

encerramento desse processo, a que chama “estratégia de procedimento”. 

A revisão de literatura apresentada por Clark e Peterson (1986) 

apresenta resultados a ter em conta. No que diz respeito às razões que 

levam o professor a planificar, identificam dois aspectos diferentes. Um 

deles tem a ver com a atitude do professor, com a sua necessidade de 

reduzir a incerteza e a ansiedade, sentir-se mais confiante ao enfrentar a 

aula; outra tem a ver com a preparação do professor, funcionando a 

planificação como o meio para rever, estudar, seleccionar e organizar 

materiais e para pensar na sequência e tempo do curso de acção 

estabelecido, bem como nas condições de espaço e organizacionais.  

Clark e Peterson (1986) identificam oito tipos de planificação 

diferentes que os professores realizam na escola durante o ano lectivo, com 

diferentes níveis de abrangência, embora haja uma maior prevalência das 

planificações de unidade, semanais e para a aula, correspondendo esta 
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ordem à importância que os professores lhe atribuem. Em geral, a 

planificação não assume a forma escrita mas corresponde a uma imagem 

mental da aula, embora haja muitas variações, nomeadamente em função 

da experiência profissional do professor.  

No que diz respeito ao processo de planificação, embora os primeiros 

modelos, como o clássico de Tyler (1950, em Clark & Peterson, 1986) 

apontassem para um processo sequencial faseado, que passava pela 

especificação dos objectivos, selecção das tarefas de ensino, sua 

organização para a sala de aula e definição dos processos de avaliação, 

acentuando o carácter prescritivo da planificação, mais tarde evidenciam-se 

as ideias de que as decisões que os professores tomam ao planificar nem 

sempre seguem um processo linear e que os objectivos não constituem o 

ponto de partida. Investigações posteriores afirmam que a maior parte do 

tempo que os professores dedicam à planificação é gasto com os conteúdos 

a leccionar, seguindo-se-lhe as estratégias de ensino e tarefas, e só por fim, 

os objectivos (Clark & Peterson, 1986). Além disso, outro aspecto 

interessante diz respeito ao que estes autores designam por “detalhes mais 

finos da aula” (p. 267), onde incluem, por exemplo, o comportamento 

verbal, que por se considerarem imprevisíveis, têm tendência a não ser 

planeados.  

Para Gimeno (1989), as tarefas constituem um elemento fundamental 

da planificação, dado o seu forte papel estruturador da acção: “De acordo 

com uma importante quantidade de pesquisa e a observação da actividade 

quotidiana, as actividades ou tarefas são elementos decisivos em torno dos 

quais os professores estruturam a sua acção. (…) e além disso, são uma 

categoria significativa que os professores levam em conta quando planejam 

a acção” (Gimeno, 1989, p. 304). 
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Mas a planificação envolve outros aspectos. Ponte chama a atenção 

para a influência de diversos aspectos que se intercruzam na fase de 

planificação, destacando-se mais uma vez inter-relação entre as diferentes 

componentes do conhecimento e das concepções do professor: 

 
Depois de decidir a tarefa, ainda há mais que planificar. Isto 

inclui tomar decisões acerca do tempo, organização e gestão da turma, 
e avaliação. Quanto tempo deve a turma trabalhar sobre a tarefa? Irão 
trabalhar individualmente, em grupos pequenos ou em grande turma? 
Como é que os alunos obterão feedback do trabalho realizado? Estas 
decisões dependem da tarefa apresentada, do currículo e dos 
constrangimentos do contexto, e dos objectivos valorizados pelo 
professor (Ponte, 2001b, p. 56).  
 

Na fase de planificação, um outro aspecto determinante são os 

recursos a que o professor tem acesso, os quais Zabalza (1992) designa por 

“mediadores de planificação”. Os mais utilizados são os livros de texto, os 

materiais comerciais, os guias curriculares, as revistas e os relatos de 

experiências, destacando-se os livros de texto como os que maior 

influência têm. Aliás, Gimeno (1989) afirma que os manuais escolares são 

os materiais considerados mais úteis pelos professores quando chega a 

altura de planificar.  

Condução da aula. Um invariante dos estudos que analisam o 

professor em acção na sala de aula é o reconhecimento da complexidade 

daquele ambiente (Brown & McIntyre, 1993; Clark & Peterson, 1986; 

Feiman-Nemser & Floden, 1986; Sullivan & Mousley, 2001). A 

necessidade de gerir esta complexidade exige que o professor tome 

inúmeras decisões interactivas — a uma média aproximada de uma de dois 

em dois minutos, afirmam Clark e Peterson (1986) — que o levam a 

manter ou a alterar o plano. No entanto, a decisão pelo curso de acção a 

adoptar na aula vai muito além desta questão, pois muitas das situações em 
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que o professor se vê obrigado a decidir surgem de imprevistos, por 

exemplo, de dúvidas colocadas pelos alunos ou de incidentes disciplinares.  

São diversas as razões que orientam a tomada de decisões do 

professor mas os alunos parecem ser o factor de influência mais 

determinante. Clark e Peterson (1986) concluem que os professores, 

enquanto ensinam, focam os seus pensamentos sobretudo nos alunos, e em 

segundo lugar, nos procedimentos ou estratégias que vão colocar em 

prática. Brown e McIntyre (1993) corroboram esta ideia. Segundo estes 

autores, as preocupações dos professores na sala de aula consistem em, por 

um lado, manter os alunos envolvidos na actividade da aula e garantir o seu 

progresso na aprendizagem e, por outro lado, em prever e executar as 

próprias acções e rotinas para o desenvolvimento da aula e estabelecer as 

condições de trabalho adequadas. 

Na realidade, o professor é o elemento determinante na condução da 

aula e a ele competem uma série de responsabilidades, nomeadamente, 

decidir a estrutura da aula, propor as tarefas de aprendizagem, criar um 

ambiente adequado para a sua realização e promover a actividade 

matemática dos alunos. Entre estes aspectos, já foi destacada importância 

da tarefa como elemento estruturador da aula.  

Ao seleccionar a tarefa da aula, o professor fá-lo orientado pelos 

objectivos educativos que pretende desenvolver nos alunos. Christiansen e 

Walter (1986) chamam a atenção de que existem tarefas muito variadas, 

estabelecendo uma distinção entre tarefas rotineiras e tarefas não rotineiras. 

Nas primeiras, incluem os exercícios de reconhecimento, algorítmicos e de 

aplicação. Nas segundas, apontam os problemas de processo, os problemas 

de procura aberta e os problemas-situação. Consideram que as tarefas 

rotineiras contribuem para a consolidação do conhecimento mas são as 
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tarefas não rotineiras aquelas que mais favorecem o desenvolvimento do 

conhecimento.  

No entanto, a tarefa, pese embora a sua importância, não determina 

por si só a aprendizagem dos alunos. Christiansen e Walter (1986) 

distinguem a tarefa da actividade que ela pode proporcionar. Chamam a 

atenção que uma tarefa não contém em si mesma conceitos ou estruturas 

matemáticas, valorizando o papel do professor para o desenvolvimento da 

actividade por parte do aluno. A tarefa é sempre interpretada por este e a 

actividade que daí resulta é condicionada pelas acções do professor, que 

controla a orientação que entende dar aos alunos de forma a ajudá-los a 

construir o conhecimento pretendido, e que pode ser diverso em função do 

tipo de trabalho que eles desenvolvem (Bishop & Goffree, 1986).  

Para além disso, é importante o contexto em que a tarefa se 

desenvolve, que inclui não só o aspecto material e organizacional mas 

também as interacções entre os diversos intervenientes na aula. Qualquer 

tarefa é desenvolvida num determinado contexto de aprendizagem e esse 

contexto, como afirmam Ponte, Guimarães et al. (1997, p. 40): 

 
 (...) encoraja um determinado modo de saber e de trabalhar. 

Dele fazem parte os recursos e os materiais, incluindo a tecnologia, 
que o professor traz para a aula, bem como o modo como ele se 
propõe gerir o trabalho dos alunos e as regras de funcionamento 
implícitas ou explícitas que orientam toda a vida da turma (e podem 
levar a prevenir ou a despoletar situações de indisciplina). No 
contexto assume igualmente uma importância decisiva a relação que 
se estabelece entre o professor e os alunos. 

 

A este propósito, Yackel e Cobb (1996) propõem dois tipos de normas 

que regulam a actividade na aula de Matemática: as normas 

sociomatemáticas e as normas sociais. As últimas estão presentes em 

qualquer aula, regulando a interacção e aprendizagem em qualquer 

disciplina — um exemplo poderá ser desafiar o pensamento dos alunos. As 
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normas sociomatemáticas são específicas da disciplina, referem-se a 

aspectos normativos de discussões matemáticas que são específicos da 

actividade matemática dos alunos. Reconhecer o que é matematicamente 

diferente, ou matematicamente sofisticado são exemplos deste tipo de 

normas. Estes últimos aspectos são determinantes na relação dos alunos 

com a Matemática e no desenvolvimento do conhecimento acerca da 

disciplina, fazendo parte daquilo que o NCTM (1994) designa pelo 

“discurso” da aula de Matemática. 

No actual enquadramento curricular, a condução da aula de 

Matemática torna-se muito mais exigente, nomeadamente no que diz 

respeito à forma de conduzir os alunos de modo a proporcionar-lhes uma 

actividade matemática rica e genuína. As orientações curriculares dão 

importância a variados tipos de tarefas matemáticas e a diversos métodos e 

estilos de trabalho, como a realização de projectos e investigações, a 

resolução de problemas, os trabalhos de grupo, as discussões colectivas. 

Além disso, valorizam a utilização de tecnologia, o que introduz alterações 

significativas na dinâmica e actividade da aula. 

Satisfazer a diversidade e a natureza destas diferentes tarefas torna 

mais complexa quer a planificação quer a condução da aula. A 

planificação, por um lado, requer mais recursos e por outro, dificilmente 

conseguirá dar resposta completa ao que se pode esperar na realização das 

tarefas mais abertas, que não podem ser tão previstas como pode ser a 

resolução de exercícios, onde se controla melhor o que poderá acontecer. 

De forma equivalente se coloca o problema para a condução da aula. 

Concretizando com as actividades de investigação, por exemplo, a sua 

realização na aula faz aumentar a imprevisibilidade e complexidade. Como 

afirma Ponte: 
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A actividade dos alunos numa investigação, particular e única, 
pode originar novas questões, seguir caminhos pouco comuns, e 
terminar com relações com diversos tópicos. O professor precisa de 
encontrar um ponto de equilíbrio entre o prosseguimento ordenado da 
sequência planeada de questões e a valorização de variações 
imprevistas das investigações dos alunos que podem levar mais além 
o seu desenvolvimento matemático (2001b, p. 56). 
 

A acrescentar a este aspecto, há a possível reacção desfavorável dos 

alunos a actividades que os obrigam a um nível de raciocínio mais 

elaborado e lhes requerem maior empenhamento. Doyle (1986) aponta a 

tendência dos alunos para se comportarem mal durante as tarefas que 

envolvem processos de pensamento de ordem superior, como a 

compreensão, raciocínio e formulação de problemas. Os alunos, ao não 

conseguirem antecipar a resposta esperada pelo professor, procuram fazer 

com que este aumente a explicitação do que a tarefa requer, de modo a 

diminuírem o risco de falhar. Em contraste, os alunos trabalham com 

eficiência nas tarefas que envolvem a execução de algoritmos. Tendo em 

conta que os professores procuram que os alunos adiram às suas propostas, 

tentam minimizar os riscos na sala de aula e ajustam o seu ensino ao estilo 

de aprendizagem preferido dos alunos (Clark & Peterson, 1986; Sullivan & 

Mousley, 2001), é natural que se sintam menos predispostos para a 

realização de actividades em que os alunos podem oferecer resistência. 

A forma como o professor conduz a aula está portanto marcada por 

um conjunto muito grande de factores, que têm a ver, nomeadamente, com 

o seu conhecimento profissional sobre a Matemática, a aprendizagem dos 

alunos, as suas imagens sobre a aula de Matemática, e as oportunidades e 

constrangimentos do contexto onde ensina, incluindo diversas restrições 

decorrentes do tempo, do espaço, dos materiais disponíveis, dos currículos, 

dos alunos, do grupo disciplinar da escola, dos órgãos de gestão e das 

expectativas dos encarregados de educação.  
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Avaliação. Na avaliação do processo de ensino-aprendizagem é 

fundamental a perspectiva que os professores têm do modo como os alunos 

aderem às propostas de trabalho que lhe colocam na aula. A boa adesão da 

turma a um determinado tipo de tarefa é um factor preferencial para a sua 

realização frequente, enquanto que a má experiência com uma dada 

actividade pode desmobilizar o professor a insistir na sua realização 

(Brown & McIntyre, 1993).  

Mas para além da adesão geral, existe um outro aspecto que influencia 

as opções que o professor faz na planificação e leccionação. Trata-se do 

sucesso da aprendizagem dos alunos. Este aspecto é crucial na regulação do 

processo de ensino do professor, que tende a manter as suas estratégias 

quando os alunos apresentam um bom nível de aprendizagem e alterá-las 

no caso contrário (Brown & McIntyre, 1993).  

A avaliação é um assunto muito complexo, com uma pesada tradição, 

que a torna especialmente resistente à mudança (Leal, 1992; Leal & 

Abrantes, 1994). No entanto, no actual cenário do ensino da Matemática, 

torna-se cada vez mais necessário e urgente encontrar modos de avaliação 

adequados aos aspectos mais inovadores das actuais tendências 

curriculares. Como afirmam Ponte, Guimarães et al.: 

 
No que respeita à avaliação trata-se de ultrapassar o domínio 

absoluto do teste escrito como modo de verificação das aprendizagens, 
complementando-o com dados recolhidos por outros meios como 
observações, discussões, relatórios escritos e trabalhos. Não basta, 
contudo, conhecer os materiais e técnicas de avaliação — é preciso 
saber como e quando devem ser usados e quais os seus pressupostos e 
implicações (1997, p. 39). 
 

Um pressuposto fundamental que tem vindo cada vez mais a ser 

defendido tem a ver com a inter-relação entre a aprendizagem e a 

avaliação. Ao invés de a avaliação corresponder a um momento final que 



Capítulo II — O professor  

60 

acontece depois da aprendizagem, para a sua verificação, é importante que 

ela seja concebida prioritariamente como parte integrante do processo de 

aprendizagem (Leal & Abrantes, 1994; NCTM, 1999). Esta perspectiva 

realça a função da avaliação como geradora de novas oportunidades de 

aprendizagem, bem como a possibilidade de fornecer dados importantes 

quer para o professor, quer para o aluno. Como afirmam Leal e Abrantes 

(1994, p. 49): 

 
Como fonte de informação para o professor, as tarefas de 

avaliação devem fornecer dados a respeito das aptidões, preferências e 
dificuldades de cada aluno. Este tipo de informação é essencial para 
que o professor compreenda o que se passa e constitui uma base para 
conceber e orientar futuras actividades de aprendizagem.  

Enquanto informação relevante para os alunos, as tarefas de 
avaliação devem fornecer elementos que ajudem cada aluno na 
reflexão e na auto-regulação relativamente ao seu próprio processo de 
aprendizagem. 

 

As Normas para a avaliação em Matemática escolar, originalmente 

publicadas pelo NCTM em 1995 e traduzidas para português em 1999, 

defendem precisamente este princípio de articulação entre aprendizagem e 

avaliação, sublinhando a necessidade de coerência, de utilização de fontes 

múltiplas de informação para a avaliação, de adequação dos métodos de 

avaliação aos propósitos, de incidência sobre todos os aspectos do 

conhecimento matemático e das suas conexões. Para tal, e tendo presente as 

novas orientações curriculares para o ensino da Matemática (NCTM, 1991, 

1994), apontam mudanças que os professores são actualmente chamados a 

concretizar. Embora os programas portugueses não desenvolvam muito o 

tema da avaliação, o que dizem, na sua essência, está bastante próximo das 

propostas do NCTM. 

Assim, no quadro actual, é imprescindível que o professor amplie o 

conhecimento sobre os processos e instrumentos de avaliação dos alunos, 
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articulando-os com os propósitos com que avaliação deve ser feita: regular 

o progresso dos alunos; classificar o aproveitamento dos alunos; tomar 

decisões sobre o ensino; e avaliar o programa (NCTM, 1999).  

Para tal, o professor deve dominar um conjunto variado de 

procedimentos, que lhe permitam, entre outros, desenvolver a capacidade 

de auto-avaliação dos alunos, analisar as respectivas respostas a questões 

abertas, proporcionar feedback escrito sobre os trabalhos que realizam, 

organizar relatórios síntese descritivos do seu aproveitamento.  

O professor necessita, pois, de considerar uma variedade de 

instrumentos de avaliação que permitam recolher informações que vão 

muito para além do que o teste escrito tradicional permite avaliar. Leal e 

Abrantes sugerem um conjunto de ideias, entre os quais se destacam 

relatórios e ensaios, produtos diversos gerados pelos alunos, testes em duas 

fases, pequenas tarefas orais, entrevistas individuais, observação do 

trabalho dos alunos na aula.  

Este tipo de instrumentos é de uma aplicação e utilização muito mais 

complexa do que o teste escrito, que tem uma longa tradição na disciplina 

de Matemática. Além disso, o teste tende a ser visto como mais objectivo e 

rigoroso quando comparado com métodos mais abertos e que assentam no 

julgamento do professor na aula (Leal & Abrantes, 1994). Desta forma, o 

desenvolvimento de um conhecimento didáctico relativo à avaliação que vá 

ao encontro das actuais orientações curriculares passa por uma 

reconceptualização do papel da avaliação, pelo abalar de concepções 

profundas que professores e pais há muito sustentam. 
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Síntese 

 

Do exposto nas páginas anteriores, pretende-se agora sintetizar as 

principais ideias que constituem os pressupostos teóricos da presente 

investigação sobre o conhecimento profissional do professor de 

Matemática. 

Sobre a sua natureza, fica claro que se trata de um conhecimento 

prático, que resulta da síntese pessoal que o professor realiza ao combinar o 

seu conhecimento teórico com a sua experiência de ensino e o balanço que 

dela faz. É, por isso, um conhecimento dinâmico, que evolui com a prática 

de ensino, que se inicia logo desde o tempo em que foi aluno, 

reconhecendo-se a marca que muitas das primeiras experiências deixam 

ficar, nomeadamente ao nível do conhecimento matemático. É um 

conhecimento essencialmente dirigido para a acção, orientado para a 

resolução das situações e problemas profissionais que se colocam num 

dado contexto. É também na acção que este conhecimento se revela, pois o 

seu carácter implícito e tácito nem sempre o torna traduzível de forma 

proposicional.  

No que diz respeito à sua estrutura, assume-se a existência de 

elementos com diferentes níveis de generalidade e de proximidade com a 

acção. Adoptando a terminologia de Elbaz (1983), as imagens, que muitas 

vezes se exprimem metaforicamente, traduzem essencialmente concepções 

gerais do professor sobre o ensino, dão origem a princípios que explicam as 

opções para a acção, que por sua vezes se traduzem por rotinas de prática, 

que apoiam directamente a acção diária do professor. 

No que diz respeito ao conteúdo do conhecimento profissional, 

identificam-se vários domínios que importa considerar. Reconhece-se a 

importância do conhecimento do professor sobre si mesmo, considerado 



Capítulo II — O professor  

  63 

como um filtro de tudo o que o professor pensa e faz. Reconhece-se 

igualmente a importância do contexto, onde assume especial destaque a 

sala de aula e os alunos que ensina, mas também o grupo de colegas e a 

escola. No entanto, existem quatro domínios que orientam directamente a 

prática lectiva, que aqui se designam por conhecimento didáctico.  

Em primeiro lugar, surge a própria Matemática, que inclui não só o 

saber sobre a disciplina, mas também o saber acerca da disciplina. Para 

além da compreensão dos conceitos e procedimentos, importa conhecer os 

processos de construção de conhecimento válidos na disciplina e que 

permitem ter uma postura confiante perante a actividade matemática, nunca 

perdendo de vista que o que está em jogo é o ensino da Matemática e não o 

seu domínio estrito. Como refere Shulman, saber Matemática para si 

mesmo é diferente de saber Matemática para ensinar.  

Uma segunda área diz respeito aos alunos e processos de 

aprendizagem. O professor sabe que existem alunos muito diferentes e tem 

de conseguir lidar com essa diferença de modo a mobilizar todos para a 

disciplina. Importa conhecer as suas concepções prévias e a partir delas 

estruturar caminhos de construção do conhecimento matemático, 

compatíveis com os processos usados pela disciplina, e tendo em conta que 

o aluno está inserido numa comunidade, onde interage com outros colegas 

e com o próprio professor. Mais do que filiar-se em uma determinada teoria 

de aprendizagem, o professor forma as suas ideias com base no sucesso que 

atribui às estratégias que vai experimentando com diferentes alunos, em 

relação a diversos conhecimentos. No entanto, os princípios sócio-

construtivistas da aprendizagem oferecem ao professor um suporte 

adequado ao desenvolvimento das aprendizagens previstas no âmbito das 

actuais orientações curriculares. 
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O currículo de Matemática é precisamente o terceiro domínio aqui 

considerado. Para além dos conhecimentos matemáticos, que constituíram 

o cerne do currículo durante longos anos, o professor precisa de conhecer 

as suas finalidades, que adquiriram, juntamente com as orientações 

curriculares, um grande desenvolvimento nos tempos mais recentes. 

Proporcionar o acesso democrático a ideias matemáticas poderosas, 

formulação recente da grande finalidade curricular actual, constitui um 

grande desafio para os professores, que precisam de reconceptualizar a aula 

de Matemática, uma vez que o modelo da aula tradicional não é compatível 

com as novas exigências, ainda que lhe acrescentassem um conjunto de 

novidades.  

Por último, mas não menos importante, considera-se o conhecimento 

do processo instrucional, que compreende a planificação, a condução e 

avaliação do processo de ensino-aprendizagem. É este conhecimento que 

organiza a prática lectiva, e que responde directamente em situação de 

interacção com os alunos. Começa pela planificação, que o professor faz a 

diversos níveis e procurando satisfazer diferentes preocupações, de onde se 

destaca a preparação da acção a desenvolver com os alunos e a tentativa de 

redução da imprevisibilidade, um dos factores de complexidade da sala de 

aula. As tarefas da aula constituem um aspecto fulcral da planificação, que 

o professor selecciona tendo em mente o conhecimento matemático e os 

objectivos que pretende desenvolver. Antever as reacções dos alunos é uma 

preocupação do professor nesta fase, que procura adaptar as suas propostas 

e estratégias às respectivas turmas. Para além dos alunos, o professor tem 

em conta constrangimentos como os horários, os recursos disponíveis, 

materiais, e o próprio currículo e sistema de avaliação.  

Também na condução de aula são os alunos que mais parecem estar na 

origem das decisões interactivas do professor, nomeadamente a sua 
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predisposição para a aula, a adesão à tarefa, o seu envolvimento na 

actividade, as dúvidas que colocam. Manter os alunos envolvidos na 

actividade da aula constitui a principal preocupação do professor, que em 

simultâneo tem de gerir todos os imprevistos que nela surgem e fazer 

opções pelo curso de acção a seguir, nomeadamente, na organização da 

aula, gestão do tempo lectivo, formas de trabalho dos alunos. Este curso de 

acção é muitas vezes inflectido em relação ao previsto, fruto de um 

processo de aproximações sucessivas em que o professor vai avaliando o 

sucesso das opções que toma na orientação que pretende dar à aula. A 

criação de um ambiente de trabalho propício à aprendizagem é uma das 

suas responsabilidades principais na aula. Para além disso, compete-lhe 

promover um discurso compatível com o tipo de actividade matemática a 

desenvolver, e que no enquadramento curricular actual, passa 

essencialmente por reservar aos alunos um papel importante na construção 

do conhecimento matemático. 

Um último destaque é feito sobre a relação entre estes diversos 

domínios do conhecimento. Embora se possam aqui identificar áreas 

distintas, reconhece-se o carácter uno do conhecimento e as influências 

recíprocas que existem entre as diferentes áreas consideradas. Desta forma, 

a tomada de decisões do professor é informada por conhecimentos de 

proveniência diversa, é sempre tomada em situação concreta e filtrada pelas 

sua concepções, sentimentos e disposições. Como concluem Clark e 

Peterson (1986), toda a acção do professor está influenciada pelas suas 

concepções, realiza-se em contexto que oferece oportunidades e 

constrangimentos e vai sendo regulada pelo confronto com a prática.  

Mas compreender o ensino de um dado professor não se extingue na 

compreensão do seu conhecimento profissional. Passa também pela 
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compreensão da sua pessoa e da forma como vive a profissão. É por aí que 

prossegue esta revisão de literatura. 

 

 

O eu profissional do professor 
 

 

O professor é uma pessoa 

 

A ideia de que a pessoa do professor se projecta no ensino não é nova. 

Recorde-se que as características de personalidade do professor eficiente já 

foram objecto da agenda da investigação em Educação, manifestação da 

assunção que pessoas diferentes dão origem a professores diferentes. 

Quando Nóvoa (1992) afirma “Diz-me como ensinas, dir-te-ei quem és. E 

vice-versa”, está precisamente a confirmar esta expectativa: o professor que 

vemos na sala de aula reflecte a pessoa em que se exerce. De facto, a 

pessoa do professor é a sua matéria-prima. É ela que em primeiro lugar se 

expõe perante os alunos e que, com frequência, mais tarde eles recordam, 

independentemente de se lembrarem ou não dos conteúdos ensinados. A 

pessoa do professor funciona assim como um segundo currículo, um 

currículo privado na sala de aula, que os alunos retêm mais do que as 

matérias do currículo disciplinar (Hamachek, 1999). 

Com o reconhecimento da importância do pensamento do professor e, 

sobretudo, do significado que ele atribui ao que o rodeia, em especial no 

contexto profissional, descobre-se uma outra dimensão da presença da 

pessoa no professor. Não se trata agora tanto de como a pessoa se reflecte 

na profissão, mas sim de como a profissão se reflecte na pessoa. No seu 

dia-a-dia profissional, os professores estão constantemente a atribuir 
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significados à sua interacção com os alunos, com os colegas e outros 

intervenientes no processo educativo, e em diversas situações (van der 

Berg, 2002). Esta construção de significados é um processo dialéctico, em 

que a pessoa do professor dialoga com o contexto particular em que se 

insere, no qual as construções prévias da realidade influenciam as 

interpretações das novas experiências, que por sua vez influenciam a 

construção da realidade (van der Berg, 2002).  

Como resultado das interacções com o contexto, os professores 

constróem significados específicos em relação a eles mesmos e à sua 

profissão, adquirindo assim um sentido de profissionalidade docente. “A 

profissionalidade dos professores é amplamente moldada pela interacção 

contínua entre as crenças, atitudes, e emoções — de um lado — e os 

contextos social, cultural e institucional nos quais funcionam — do outro 

lado” (van der Berg, 2002, p. 582). Através desta interacção, o professor 

vai construindo “uma concepção acerca de si próprio como professor” 

(Kelchtermans, 1993a, p. 447). Esta concepção inclui a forma como o 

professor se percebe a ele mesmo, como se assume, o que considera 

importante na profissão (van der Berg, 2002) — aquilo que Kelchtermans 

(1993a) designa por eu profissional (profissional self), pretendendo assim 

sublinhar que se trata de uma identidade pessoal, construída pelo próprio 

sujeito e em relação ao próprio sujeito. Trata-se pois de um conceito que 

vem ao encontro da preocupação de reconhecer o papel activo do professor 

como indivíduo que toma decisões informadas pela pessoa que é (Goodson, 

1997a; Hargreaves, 1995). Como referem Kelchtermans e Vandenberghe 

(1994), seguindo de perto outros autores: “O ensino é uma profissão que 

envolve intensamente o professor enquanto pessoa” (p. 46).  

Uma característica importante a sublinhar no eu profissional é que tem 

carácter dinâmico, constituindo-se na incessante interacção do professor 
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com o ambiente profissional (Goodson, 1997a; Kelchtermans, 1993a; 

Kelchtermans & Vandenberghe, 1994). Por um lado, os contextos em que o 

professor vai desenvolvendo a sua acção vão-se alterando, não só em 

virtude das mudanças que enfrentam em sucessivos anos lectivos, com 

novos alunos, novos colegas ou até novas escolas, mas também pela 

própria natureza do sistema educativo, ele mesmo sujeito a mudanças que, 

sobretudo nos tempos mais recentes, têm sido significativas (Hargreaves, 

1998). Por outro lado, o próprio professor vai alterando, consoante o seu 

percurso e experiência de vida e de ensino, o sistema de representações que 

utiliza para dar sentido às situações concretas do seu dia-a-dia. A este 

propósito, Goodson (1997a) identifica diversos aspectos da vida do 

professor que vão imprimindo mudanças ao eu profissional, salientando a 

importância da história de vida do professor:  

 
As experiências de vida e a herança cultural são, obviamente, 

ingredientes chave da pessoa que nós somos, do nosso sentido do eu. 
Uma vez que investimos o nosso ‘eu’ no nosso ensino, a experiência e 
a herança cultural dão, pois, forma à nossa prática (p. 146).  

 

Para além do percurso pessoal, onde inclui professores marcantes, por 

exemplo, este autor refere-se também ao estilo de vida do professor, dentro 

e fora da escola, ao ciclo de vida, ao estádio da carreira profissional e aos 

incidentes críticos que vão acontecendo. 

Um aspecto de destaque tem a ver com a presença decisiva do eu 

profissional na construção do conhecimento do professor, do qual se sabe, 

entre outras coisas, que é um conhecimento pessoal, que o professor 

desenvolve a partir da síntese que faz da experiência que vive e que assim é 

único e indissociável de quem o possui. O conhecimento depende da 

pessoa, é marcado pela pessoa: “Diferentes histórias pessoais, crenças, 

valores e conceitos de si mesmos como professores parecem dar forma ao 
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conhecimento e competências de que os professores dependem nas suas 

salas de aula” (Brown & McIntyre, 1993, p. 9). 

Note-se que este conceito de eu profissional se aproxima do conceito 

de conhecimento de si que Elbaz (1983) propõe e foi referido na secção 

anterior. Recorde-se que esta investigadora, ao discutir o conteúdo do 

conhecimento profissional do professor, chamou pela primeira vez a 

atenção para a relevância do conhecimento de si enquanto profissional, 

referindo-se essencialmente às competências que o professor sabe ter para 

lidar com o ensino. O conceito de eu profissional também inclui esta 

componente, mas vai para além da consciência que o professor tem de si 

como profissional, da sua auto-imagem, contemplando de forma explícita 

as dimensões emocional e moral do seu trabalho. 

 

 

Dimensões emocional e moral do ensino 

 

A atenção a estas dimensões do ensino é de uma enorme relevância ao 

perspectivar o eu profissional do professor. Por um lado, as escolas são, nas 

palavras de van den Berg, “arenas emocionais” (2002, p. 582), onde se 

jogam muitos sentimentos e emoções, tantas vezes contraditórios, mas com 

especial impacto na forma como o professor se sente na profissão. Por 

outro lado, o ensino é, nas palavras de Hansen, um “empreendimento 

moral” (2001, p. 826), não só porque está sujeito aos valores do professor 

mas também pela sua própria natureza, uma vez que acomoda relações 

entre pessoas, pautadas por normas de interacção próprias da cultura da 

sala de aula e por isso reguladas por uma determinada moralidade. 

Apesar de a investigação ter, até à data, dedicado relativamente pouca 

atenção à forma como os professores se sentem quando ensinam 
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(Hargreaves, 1998), muitos autores não têm dúvidas em reconhecer a 

dimensão emocional do ensino (Day, 2001; Hargreaves, 1995, 1998; 

Jalongo & Isenberg, 1995). Por um lado, o professor projecta as suas 

emoções e sentimentos na sala de aula. Um bom ensino não depende 

apenas do facto de se ser ou não eficiente, de se desenvolverem 

competências, de se dominarem determinadas técnicas ou de se possuir o 

tipo de conhecimento adequado. O bom ensino também implica um 

trabalho emocional. Como salienta Hargreaves (1995), está imbuído de 

prazer, paixão, criatividade, desafio e alegria. Por outro lado, a prática é ela 

mesma geradora de emoções que afectam o professor e têm consequências 

na formação do eu profissional e, portanto, na forma como vive e no que 

faz na profissão (Hargreaves, 1995, 1998; van der Berg, 2002). 

Nias (1996, referida por van der Berg, 2002), sublinhando a forma 

apaixonada como os professores sempre falam da sua profissão, propõe três 

razões para explicar a profunda dimensão afectiva do seu trabalho. Em 

primeiro lugar, ensinar envolve uma forte e constante interacção entre 

pessoas, entre o professor e os colegas mas, sobretudo, entre o professor e 

os alunos, sendo por isso lugar de desenvolvimento de relações 

interpessoais que sempre acarretam sentimentos e emoções. Em segundo 

lugar, ensinar implica o investimento da pessoa do professor no seu 

trabalho e, por isso a escola e a sala de aula tornam-se lugares do seu 

desenvolvimento pessoal, da sua auto-estima e do sentimento de realização, 

e do aprender a lidar com a vulnerabilidade subjacente à profissão. Em 

terceiro lugar, ensinar evoca o exercício sério de valores. A perspectiva 

moral do professor sobre a sua tarefa e sobre si mesmo enquanto 

profissional está frequentemente por detrás das suas reacções emocionais a 

incidentes aparentemente triviais, originando fortes sentimentos no 

professor, como ansiedade, frustração e culpa (Hargreaves, 1995). 
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A associação do ensino a uma prática moral é uma das mais antigas 

ideias sobre o ensino e que se tem mantido, com maior ou menor atenção, 

ao longo dos tempos (Hansen, 2001; Munby, Russel & Martin, 2001). A 

investigação neste domínio parece ter ressurgido nos anos recentes, sendo 

precisamente o alvo de atenção de uma ampla revisão de literatura 

realizada por Hansen (2001). Este investigador apresenta quatro conclusões 

principais. Em primeiro lugar, destaca a natureza inerentemente moral do 

ensino. O carácter moral do ensino não é externamente importado para sala 

de aula, mas a “actividade de ensino está, ela mesma, per si, saturada de 

significância moral” (p. 826), que se impõe sobre os alunos, podendo 

representar para estes uma influência benéfica ou lesiva. Em segundo lugar, 

relaciona a dimensão moral e a dimensão intelectual do ensino, afirmando 

que operam simultaneamente e em relação uma com a outra. Segundo 

Hansen (2001), as influências intelectual e moral dos professores sobre os 

alunos não se materializam de forma independente mas em inextricável 

interacção. Em terceiro lugar, afirma que qualquer acção de ensino que o 

professor protagoniza na aula, seja ela qual for, é passível de expressar um 

significado moral que recai sobre o aluno: “Como e onde os professores se 

situam enquanto dialogam com os alunos, os tons de voz que utilizam, a 

quem prestam atenção, que conteúdo curricular enfatizam” (p. 826), são 

apenas alguns exemplos da acção do professor, que executa de forma mais 

ou menos rotineira e muitas vezes sem ter consciente o significado moral 

que tem subjacente. Por último, evidencia o papel dinâmico que os 

aspectos morais como a percepção moral, o julgamento moral e o 

conhecimento moral têm no trabalho do professor, constituindo factores 

importantes para a regulação do ensino. 

Deste modo, para se compreenderem as práticas de ensino, é 

necessário contemplar as dimensões emocionais e morais imbuídas nessa 
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mesma prática, que simultaneamente exprimem e constituem os 

sentimentos e valores do professor relativos à profissão, que decisivamente 

influenciam o seu eu profissional. 

 

 

Componentes do eu profissional 

 

Apesar de muitos autores reconhecerem a importância do eu 

profissional do professor, são poucos os que se dedicam a discutir de forma 

mais substantiva este conceito. Em muita da literatura, encontram-se 

referências genéricas à pessoa do professor, que incluem crenças, valores, 

ou emoções, por exemplo, provavelmente fruto da investigação neste 

domínio ainda não ter merecido o desenvolvimento que mereceria 

(Hargreaves, 1998; Nias, 1996).  

Kelchtermans (1993a) concretiza uma proposta de componentes do eu 

profissional. Para a melhor compreender, convém ter presente que o eu 

profissional não representa um conceito estático, que se adquire quando se 

entra na profissão. O eu profissional vai-se construindo evolutivamente, no 

diálogo do professor com o dia-a-dia na escola, estabelecendo pontes entre 

passado, presente e futuro.  

Para acomodar esta característica dinâmica e evolutiva do eu 

profissional, Kelchtermans (1993a) define duas dimensões. Uma delas, que 

designa por dimensão retrospectiva, refere-se às concepções sobre o eu que 

o professor identifica quando, “a partir do presente, olha para o passado” 

(p. 449). A outra, a dimensão prospectiva, refere-se, por seu lado, às 

concepções do eu que o professor identifica quando se projecta nos anos 

seguintes, traduzindo-se pelas suas perspectivas futuras.  
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Na dimensão retrospectiva, distingue quatro componentes, que apesar 

de se conseguirem diferenciar, têm evidentes pontos de contacto e 

sobreposição. A componente de natureza descritiva, corresponde à auto-

imagem; a componente avaliaria, corresponde à auto-estima; a componente 

conotativa, corresponde às motivações e gratificações profissionais; e a 

componente normativa, corresponde à percepção da respectiva actividade 

profissional. Segue-se uma análise do que envolve cada uma destas 

componentes, incluindo apontamentos de outros autores que também 

reflectem sobre estes aspectos. A auto-imagem e a auto-estima são aqui 

tratadas conjuntamente dado a grande inter-relação que existe entre os dois 

conceitos. 

 

Auto-imagem e auto-estima. A auto-imagem corresponde à 

caracterização global que o professor faz de si como profissional. No 

fundo, é a resposta à questão “Quem sou eu como professor?” 

(Kelchtermans & Vandenberghe, 1994, p. 55) 

A auto-imagem revela-se sobretudo em afirmações autodescritivas. O 

professor, ao referir-se à forma como se percebe na profissão, nem sempre 

consegue descrever-se directamente, sendo frequente a utilização de 

imagens de índole metafórica, como por exemplo, eu sou como um 

jardineiro (Clandinin, 1986; Elbaz, 1983). A auto-imagem pode também 

ser enunciada em termos dos princípios gerais que governam o 

comportamento do professor (Kelchtermans, 1993a). Eu sou um professor 

que se preocupa em ouvir os alunos, é uma ilustração de um princípio deste 

tipo.  

Mas para além da perspectiva do professor sobre si mesmo, há aqui a 

considerar as apreciações que o professor pensa que os outros fazem dele, 

nomeadamente os colegas ou encarregados de educação (Kelchtermans, 
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1993a). Este aspecto é especialmente sensível, pois o professor exerce a sua 

profissão sujeito a uma grande exposição pública, está permanentemente 

sob observação e a ser julgado. Isto é tanto mais significativo se não 

esquecermos que o professor se habituou, nos últimos anos, a ser alvo de 

severas críticas, nomeadamente da sociedade e dos pais, que parecem 

sentir-se com autoridade para criticar a sua acção (Hargreaves, 1998). 

A auto-estima está fortemente associada à auto-imagem, mas inclui 

apontamentos de natureza avaliativa. A questão a que o professor responde 

agora é: “Quão bom sou eu como professor?” (Kelchtermans, 1993a, p. 

449). Esta componente revela pois a apreciação pessoal que o professor faz 

da sua própria qualidade enquanto professor.  

De especial importância para a detecção da auto-estima do professor 

são as histórias que este conta sobre episódios da profissão. A interpretação 

que faz do seu papel, o sucesso (ou insucesso) que experimentou, os 

sentimentos que exprime sobre situações concretas, revelam a forma como 

vê a sua acção, fornecendo assim elementos para a compreensão da sua 

auto-estima (Cortazzi, 1993). 

Um dos elementos mais significativos para uma boa auto-estima dos 

professores são os alunos, quer pela vertente dos resultados da sua 

aprendizagem, pelos quais o professor sente uma boa cota parte de 

responsabilidade, quer pela qualidade da relação pessoal que estabelecem 

com o professor, medida da empatia e respeito que lhes merece 

(Kelchermans, 1993a). De facto, um forte indicador de um bom 

desempenho profissional é a relação de confiança pessoal com os alunos. 

Kelchtermans (1993a) refere-se ao caso de professores que têm como 

motivo para uma boa auto-estima o facto de os alunos os visitarem nos 

anos seguintes e lhes contarem o respectivo percurso escolar. 
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A auto-estima também incorpora elementos de comparação com os 

outros profissionais. Pode ser definida como o resultado do balancear da 

auto-imagem com as normas profissionais implícitas na cultura profissional 

em que o professor se inscreve e onde o professor se reconhece com melhor 

ou pior desempenho do que os colegas, com referência a determinados 

aspectos da prática profissional. O bom domínio técnico de uma 

calculadora gráfica é certamente um motivo de satisfação quando se 

pertence a uma comunidade de professores que valorizam a utilização 

daquele instrumento na aula.  

A imagem que o professor pensa projectar para o exterior parece de 

facto assumir um papel muito importante. Kelchtermans (1993a) discute 

esta questão relativamente aos professores que estudou, mostrando em que 

medida os principais factores da auto-estima, em particular, a relação com 

os alunos e os resultados da sua aprendizagem, são afectados pela 

exposição pública a que os professores estão sujeitos:  

 
Os professores sentem-se bastante vulneráveis ao julgamento do 

mundo exterior. Sentem-se permanentemente observados e julgados 
pelos outros (por exemplo, órgão directivo da escola, colegas, pais dos 
alunos). Isto explica porque é que os respondentes se referiram 
espontânea e amplamente ao tema da autoridade na sala de aula 
(manter ordem e silêncio, ser obedecido pelos alunos,…). A 
autoridade é um aspecto muito visível do trabalho, uma vez que os 
professores têm de o mostrar fora da sala de aula (nos espaços de 
recreação nos intervalos, ao entrar nos edifícios ao mesmo tempo que 
os alunos,…). Os resultados da aprendizagem dos alunos funcionam 
da mesma maneira. Os professores preocupam-se com estes 
resultados, uma vez que fazer com que os alunos aprendam é um 
objectivo importante na sua percepção da actividade profissional. Os 
professores avaliam-se uns aos outros pelos resultados (auto-estima, 
motivação). A experiência da eficácia (ter impacto nos resultados dos 
alunos) é muito importante para a sua auto-estima. Mas por outro 
lado, estes resultados constituem apenas um elemento na percepção 
que os professores têm da sua tarefa. Estabelecer uma boa relação 
pessoal com os alunos (considerado como uma condição essencial 
para a boa aprendizagem) é visto como igualmente importante. Mas 
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para o mundo exterior, a competência dos professores torna-se visível 
sobretudo (e quase que exclusivamente) pelos resultados da 
aprendizagem dos alunos. Desta forma, os professores sentem-se 
avaliados exclusivamente nesta base. Isto é uma dupla fonte de 
frustração. Por um lado, os professores vêem estes resultados como 
reflectindo apenas uma parte do trabalho. Por outro lado, os 
professores apercebem-se de que o seu real impacto nos resultados dos 
alunos é limitado, pois existem muitos outros determinantes. Portanto, 
ser julgado exclusivamente na base dos resultados dos alunos é 
experienciado como uma dupla injustiça e os professores sentem-se 
muito desprotegidos para fazer algo contra isso. Mais ainda, se os 
resultados são usados pelo órgão directivo da escola como uma 
avaliação da qualidade profissional do professor, a frustração aumenta 
ainda mais (Kelchtermans, 1993a, p. 453). 

 

A auto-imagem e a auto-estima são de uma importância extraordinária 

para a forma como o profissional se sente e para aquilo que consegue fazer. 

Como frisam Lipka e Brinthaupt (1999) na conclusão de um interessante 

livro sobre o papel do eu no desenvolvimento profissional de professor, a 

auto-imagem e auto-estima têm uma grande influência na qualidade do 

ensino: “No ensino, aquilo que pensas de ti mesmo e como te sentes acerca 

de ti mesmo é, de facto, crucial para ‘fazeres um bom trabalho’” (p. 226). 

Borich (1999) conclui também que os professores com um autoconceito 

claro e uma auto-estima positiva são eficientes enquanto “eus 

significativos” para os outros. 

 

Percepção da actividade profissional. Uma outra componente 

extremamente importante é a percepção da actividade profissional. Refere-

se ao modo como o professor percebe o conteúdo da profissão. Esta 

componente tem carácter normativo, ainda que possa ser implícito, e está 

associada à auto-estima. Como explicam Kelchtermans e Vandenberghe: 

“A questão não é somente ‘O que deve um professor fazer?’, mas sim ‘O 

que deve um professor fazer para ser um bom professor?’” (1994, p. 55). 
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É socialmente reconhecido que a obrigação profissional dos 

professores é ensinar aos alunos, de forma completa e consistente, o que 

está previsto no currículo que leccionam. No entanto, o professor tem a sua 

própria orientação pedagógica pessoal, que muitas vezes extravasa a 

relação com o conteúdo disciplinar. A forma como cada professor define 

para si próprio a sua obrigação profissional, aquilo que sente dever fazer, a 

sua responsabilidade, é a essência desta componente do eu profissional 

(Bullough, 1997). A resposta do professor à questão: “Qual é a minha 

tarefa como professor?” funciona como “um programa pessoal e como uma 

norma para avaliar o seu próprio comportamento profissional” 

(Kelchtermans, 1993a, p. 449).  

A actividade profissional do professor parece ser vista por este como 

essencialmente centrada na sala de aula. (Feiman-Nemser & Floden, 1986; 

Kelchtermans, 1993a). Em geral, os professores formulam a sua actividade 

sobretudo em função da prática lectiva com os seus alunos. A interacção 

com os colegas não é aqui tida em conta e, quando é referida, é vista como 

uma mais valia mas não como fazendo parte integrante das funções do 

professor. Aliás, o espaço da sala de aula tende a ser visto como um espaço 

de exercício individual (Feiman-Nemser & Floden, 1986; Hargreaves, 

1998). Kelchtermans (1993a) refere que quando outros participantes na 

acção educativa (conselho executivo, colegas, pais) são mencionados pelos 

professores, acabam por servir para reforçar a ideia da aula como um 

espaço de autonomia, responsabilidade e independência. Desta forma, é na 

sala de aula e nos alunos que o professor centra o que entende ser a sua 

obrigação enquanto profissional.  

A percepção da actividade profissional, tal como as outras 

componentes do eu profissional, assume também carácter evolutivo, 

marcada pelas experiências que o professor vai vivendo e o significado que 
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lhe atribui (Bullough, 1997; Kelchtermans, 1993a). Por exemplo, 

Kelchtermans e Vandenberghe (1994) referem o caso de um professor que 

alterou a visão do seu papel profissional, que no início de carreira se sentia 

mais como professor no sentido estrito, com ênfase no conhecimento 

disciplinar, para uma visão de professor como educador e amigo, atento às 

situações particulares da vida dos alunos, que se foi adaptando 

flexivelmente a um grupo específico de alunos. Esta mudança exibe dois 

tipos diferentes de percepção da actividade profissional. A primeira está 

fundamentalmente centrada na disciplina, a segunda está essencialmente 

centrada nos alunos.  

Quando o professor inclui conscientemente na percepção da sua 

actividade profissional o desenvolvimento pessoal dos alunos, no sentido 

de assumir como responsabilidade ajudá-los a progredir como seres 

humanos, nomeadamente na dimensão das atitudes e valores, a sua 

preocupação com a dimensão moral do ensino torna-se especialmente 

significativa (Hansen, 2001). Jalongo e Isenberg (1995) sublinham esta 

preocupação nos professores que estudaram. O querer desenvolver nos 

alunos valores positivos faz com que o professor exerça na aula o melhor 

da sua pessoa, consciente do impacto que o seu agir tem enquanto exemplo 

para os alunos. A este propósito, citam Jackson: 

 
No processo de ensinar conhecimentos… os professores, em 

todos os níveis, também ensinam, através do exemplo e através das 
formas partilhadas de interacção social, as virtudes da diligência e 
persistência, do compromisso com a verdade, de ouvir e ter em conta 
as contribuições dos outros… nós damos o melhor de nós mesmos na 
sala de aula (we put our best foot forward in the classroom). 
Projectamos para os nossos alunos não quem nós somos, mas o tipo de 
pessoa que gostaríamos de ser ou que gostaríamos que os outros 
pensassem que somos… Após anos deste investimento, 
frequentemente tornamo-nos melhores do que éramos no início, o que 
é seguramente uma das grandes recompensas do ensino (Jackson, 
1992a, pp. 242-243, citado por Jalongo & Isenberg, 1995, p. 27).  
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Outro destaque sobre a importância da percepção sobre a actividade 

profissional é feito por Fullan (1993). Este autor considera que a visão que 

o professor tem sobre o seu papel é um dos aspectos fundamentais da sua 

vontade de mudança (change agentry) enquanto profissional. Aquilo que 

um professor se predispõe a mudar, aquilo que decide arriscar, que 

constitui o cerne do seu investimento e a essência do seu desenvolvimento 

profissional, está intrinsecamente relacionado com a persecução dos seus 

ideais de professor (Fullan, 1993). Nas palavras deste investigador: “(…) o 

propósito pessoal e a visão [do papel profissional] são as agendas de 

partida. Vêm do interior, dão significado ao trabalho e existem 

independentemente da organização particular ou grupo a que pertencemos” 

(p. 13). 

 

Motivação e satisfação profissional. Outra componente do eu 

profissional é, na formulação de Kelchtermans (1993a), a motivação 

profissional, que diz respeito aos motivos que levaram o professor a 

escolher a profissão, a permanecer nela ou a abandoná-la. Não inclui 

portanto apenas as razões da escolha profissional, que muitas vezes 

correspondem não tanto a uma vocação determinada mas a um caminhar 

progressivo enquadrado por um conjunto de circunstâncias (Kelchtermans, 

1993a). Inclui também, e com maior importância, os motivos que 

constituem fonte de gratificação profissional do professor no seu dia-a-dia 

e que portanto alimentam o seu gosto pela profissão e a vontade de nela 

permanecer. Desta forma, corresponde à resposta à questão: “O que é que 

me realiza como professor?”. Opto por isso por designar esta componente 

do eu profissional como motivação e satisfação profissionais, à semelhança 

da opção de Feiman-Nemser e Floden (1986), que falam de recompensas 
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profissionais, para destacar a maior importância dos sentimentos do 

professor relativos à situação que vive no presente. 

Kelchtermans e Vandenberghe (1994) referem que o factor mais 

importante de satisfação profissional é o sucesso com os alunos, que 

proporciona ao professor a sensação de competência profissional. A 

apreciação por parte dos pais do trabalho do professor sobre os seus filhos é 

também um boa fonte de reconhecimento para o professor. Também as 

relações interpessoais na escola, nomeadamente com os colegas com os 

quais se trabalha durante muitos anos, são também muito importantes. Este 

tipo de satisfação, que resulta dos contactos sociais, é frequentemente 

descrita em termos de sentimentos de aceitação numa equipa, mas sem que 

se perca a autonomia dentro da sala de aula (Feiman-Nemser & Floden, 

1986). 

Kelchtermans (1993a) refere-se ainda às oscilações que a satisfação 

profissional pode sofrer com o evoluir do tempo e com as circunstâncias 

em que se inscreve a actividade do professor. O crescendo de exigências 

que os professores enfrentam com a multiplicação de actividades 

profissionais da escola (Hargreaves, 1998; Ponte, 2001a) introduz 

perturbações na gratificação profissional dos professores, que não parecem 

muito motivados para o desenvolvimento de actividades extra-curriculares, 

reuniões de professores, implementação de inovações, etc. A diminuição da 

satisfação profissional tende assim a ser explicada por razões de ordem 

externa ao ensino dos alunos (Kelchtermans, 1993a). Um outro importante 

factor de insatisfação profissional, sobretudo para os professores do género 

masculino, é a perca crescente de estatuto social, denotando que a 

satisfação profissional também está sujeita à percepção que o professor tem 

do julgamento dos outros. 
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Feiman-Nemser e Floden (1986) dedicam especial atenção às 

compensações profissionais dos professores, as quais consideram como um 

elemento definidor da cultura de ensino e por isso extremamente 

importante para a compreensão do modo como os professores vivem a 

profissão.  

Distinguem entre compensações extrínsecas e compensações 

intrínsecas, correspondendo as primeiras a benefícios que podem ser 

apreciados mesmo por quem é exterior à profissão, como o salário, estatuto 

ou poder e, as últimas, a aspectos que são sentidos e valorizados apenas 

pelos que a praticam, como a satisfação obtida na relação com os alunos, 

por exemplo. Em termos globais, afirmam que os professores se sentem 

muito pouco recompensados do ponto de vista extrínseco, reconhecendo-se 

como socialmente desvalorizados e mal remunerados. Nesta categoria de 

compensações, o atractivo mais referido é a reduzida carga horária e a 

respectiva flexibilidade. No entanto, os professores que encaram a 

profissão não apenas como “dar aulas”, mas que assumem outras 

responsabilidades como o atendimento de pais, o apoio aos alunos, o 

desenvolvimento de materiais didácticos, a participação em formação, o 

trabalho com colegas, queixam-se da enorme quantidade de horas que tudo 

isto envolve e do pouco tempo que lhes resta para a vida particular 

(Eisenhart, Shrum, Harding & Cuthbert, 1988). Esta questão é também 

referida por Hargreaves (1998), que reconhece o sentimento de culpa que 

os professores sentem por terem sempre trabalho a fazer, sejam aulas para 

preparar, trabalhos dos alunos para avaliar, materiais a consultar, etc., e que 

constituem uma forte dose de trabalho invisível do professor. 

A questão do horário de trabalho é, a este nível, uma questão bastante 

importante. Um resultado do estudo de Kelchtermans (1993a) foi a 

verificação da existência de “carreiras paralelas”, conceito introduzido por 
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Nias (1989) para se referir às ocupações que os professores desempenham 

em paralelo com a carreira de professor. Este conceito é muito lato e 

abrange tanto a dedicação ao cuidado e apoio da vida familiar, frequente no 

caso de professoras, como o envolvimento em actividades culturais e de 

tempos livres, mais frequente no caso dos professores — exemplos são 

tocar música jazz, ser dirigente de um clube de futebol regional, exercer 

jornalismo como freelancer. Estas actividades, que são desempenhadas 

com grande motivação e das quais os professores retiram grande satisfação, 

tornam-se possíveis enquanto a situação profissional do professor se 

mantém estável. Isto explica (pelo menos parcialmente) o desejo do status 

quo na situação profissional que Kelchtermans (1993a) reporta. No fundo, 

quando a profissão é encarada como a prática lectiva rotineira, parece 

sobrar tempo a mais, suficiente para ter uma carreira paralela. Mas se o 

professor assume a profissão de forma mais completa, nomeadamente 

dedicando-se à vida da escola e ao trabalho com colegas, o tempo parece 

sobreocupado.  

Na ausência de recompensas extrínsecas significativas, as 

recompensas intrínsecas são aquelas que são mais valorizadas pelos 

professores, mas Feiman-Nemser e Floden (1986) afirmam que mesmo 

estas têm vindo a diminuir. Os alunos têm constituído a principal fonte de 

satisfação profissional dos professores, que se sentem realizados quer por 

contribuírem para o seu processo de desenvolvimento cognitivo, quer pela 

relação afectiva que muitos estabelecem, esta mais marcante com alunos 

mais jovens. No entanto, aqueles autores registam igualmente casos de 

professores que se sentem completamente frustados pelas crescentes 

dificuldades em promover a aprendizagem nos alunos e de outros 

seriamente preocupados com o perigo de sofrer agressões por parte destes.  
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A possibilidade de contribuir positivamente para a formação dos 

alunos enquanto pessoas é também fonte de gratificação para muitos 

professores, que valorizam no ensino a sua dimensão de “profissão de 

cuidado” (caring profession). O cuidado é aqui interpretado como uma 

experiência interpessoal de tratamento, ligação, calor humano e 

proximidade pelo outro (Hargreaves, 1998). Torna-se especialmente 

saliente nos professores do ensino elementar, para os quais parece ocupar 

um lugar central na ética e organização do ensino. No entanto, quando os 

professores dão a esta dimensão um lugar de primazia sobre os outros 

aspectos mais directamente ligados ao ensino, podem colocar-se a eles 

próprios perante uma armadilha, que pode ser origem da culpa depressiva 

que muitos profissionais acusam (Hargreaves, 1998). 

Uma outra fonte de satisfação profissional vem da interacção com os 

colegas (Feiman-Nemser & Floden, 1986). Muitos professores sentem-se 

reconfortados com as relações, quer de amizade, quer de trabalho, que 

estabelecem com aqueles que trabalham na mesma escola, parecendo esta 

constituir uma compensação bastante importante para os que retiram menor 

satisfação da relação com os alunos.  

Ainda um outro aspecto que constitui uma recompensa intrínseca é o 

desenvolvimento das actividades de ensino per si. Feiman-Nemser e 

Floden (1986) referem estudos em que os professores seleccionavam as 

actividades a desenvolver com os alunos atendendo prioritariamente ao 

gosto que estas lhe proporcionavam e não ao respectivo potencial para 

promover a aprendizagem dos alunos. 

 

Perspectivas futuras. As quatro componentes acima enunciadas, 

compõem a dimensão retrospectiva do eu profissional. Como componente 

prospectiva, Kelchtermans (1993a) aponta aquilo que chama a perspectiva 
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futura, que se refere às expectativas que os professores têm acerca do 

futuro desenvolvimento da sua carreira e situação profissional, e da forma 

como nela se irão sentir. No fundo, corresponde a responder à questão: 

“Como vou evoluir enquanto profissional?”. 

As mudanças que os professores esperam que ocorram na auto-

imagem, na satisfação com o trabalho e na percepção da sua tarefa formam 

uma componente essencial do seu eu profissional, orientando a tomada de 

decisões que muitas vezes são chamados a fazer para definir o seu percurso 

profissional (por exemplo, que níveis de escolaridade escolher, que funções 

extra-lectivas exercer, etc…).  

Kelchtermans (1993a) afirma que a tendência para o status quo é 

dominante nos professores que estudou. Regista também a preocupação dos 

professores com a antecipação da diminuição da sua capacidade física — 

relacionando-a com a esperada maior dificuldade em exercer a autoridade 

junto dos alunos, por exemplo, e com o consequente prejuízo da auto-

estima.  

 

 

Síntese  

 

O professor é uma pessoa que interage de forma dinâmica com o 

ensino, revelando-se nele e desenvolvendo-se a partir dele, num jogo de 

emoções e valores. O exercício da profissão acarreta a formação de uma 

identidade profissional, um eu profissional, pessoalmente construído pelo 

professor e relativo a si mesmo enquanto profissional. Este eu profissional 

reflecte a forma como se percebe enquanto professor, em especial, os 

deveres e sentimentos ligados à profissão. Trata-se de um conceito 

evolutivo, que se vai constituindo no confronto com a experiência 
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profissional e no contacto com diferentes contextos e culturas de ensino 

que o professor tem oportunidade de viver, sempre mediado pelos seus 

sentimentos.  

Como componentes do eu profissional, importa considerar a auto-

imagem e a auto-estima, a percepção da actividade profissional, a 

motivação e satisfação profissional, e as perspectivas futuras. Os dois 

primeiros conceitos estão directamente ligados à forma como o professor se 

descreve e avalia o seu desempenho profissional. A percepção da 

actividade profissional traduz a componente normativa da profissão, aquilo 

que o professor sente ser o seu papel na escola. A motivação e a satisfação 

profissional exprimem o grau de gratificação que o professor obtém com a 

vivência da sua actividade, que regulam a vontade e a forma de equacionar 

a permanência na profissão e de definir as perspectivas futuras. 

Um destaque vai para o papel dos alunos na definição do eu 

profissional do professor. É essencialmente em torno deles que gravita a 

percepção que os professores têm da sua obrigação profissional, seja pela 

responsabilidade de lhes ensinar os conteúdos previstos, seja pela 

contribuição para o seu bom desenvolvimento enquanto pessoas. Os alunos 

são também a principal fonte de satisfação profissional dos professores, 

quer pelos resultados conseguidos na aprendizagem, que o professor sente 

como seus, quer pela relação pessoal estabelecida, que o professor sente 

como reconhecimento da sua autoridade e qualidade humana. No entanto, o 

reverso da medalha também se verifica, e os alunos podem estar na origem 

de muitos sentimentos negativos experimentados pelos professores, como 

frustração e culpa. Este aspecto é especialmente importante no ensino, 

actividade profissional onde as recompensas dos professores têm 

essencialmente uma natureza intrínseca. 
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Outro destaque vai para a importância da visibilidade pública da 

profissão do professor. Embora o eu profissional seja uma construção 

pessoal, ela incorpora a visão que o professor sente que o exterior tem a seu 

respeito — e isto será tanto mais sentido quanto maior for a pressão externa 

de que é susceptível por parte dos pais, colegas, órgãos de gestão. Esta é 

uma das principais razões de vulnerabilidade do professor, que se exerce 

profissionalmente num ambiente muito sujeito a crítica generalizada e 

recorrente. 

Um aspecto importante a considerar tem a ver com a inter-relação 

entre as diversas componentes do eu profissional, que se influenciam 

mutuamente. Kelchtermans e Vandenberghe (1994) dão-lhes o estatuto de 

constructos analíticos, afirmando que se podem descrever isoladamente 

mas que só adquirem significado quando compreendidos como um todo e 

com referência a uma história profissional concreta.  

Da mesma forma, o eu profissional é ele mesmo indissociável do 

conhecimento profissional do professor, ao qual Kelchtermans designa por 

teoria subjectiva educacional. Como este autor refere: “(…) pode dizer-se 

que a teoria subjectiva educacional contém o conhecimento e crenças que 

são usados pelo professor para implementar o programa pessoal-

profissional subjacente à percepção da actividade profissional” (1993a, p. 

450). Desta forma, parece atribuir uma especial importância à componente 

da percepção da actividade profissional do professor, aquela em que mais 

se revela a dimensão moral do ensino. 
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A cultura profissional do professor 
 

 

O professor em contexto 

 

Os professores trabalham em escolas concretas, que servem 

comunidades específicas, inseridas em regiões ou países distintos. Ensinam 

alunos com características próprias, em turmas mais ou menos 

homogéneas, mais ou menos distintas de outras. As práticas curriculares do 

professor são assim sempre desempenhadas em contexto, elemento sempre 

presente na construção de significados (Bruner, 1997; van den Berg, 2002). 

O contexto profissional do professor assume uma importância decisiva 

para compreender o professor que ele é. Como já foi atrás referido, é em 

contexto que o professor aplica e constrói o seu conhecimento profissional, 

que se sabe ser situado, ancorado nas situações específicas que lhe dão 

origem. É também em contexto que o professor desenvolve o seu eu 

profissional, marcado pelas experiências que vai vivendo. Como sublinha 

van den Berg: “a identidade profissional pode ser conceptualizada como o 

resultado da interacção entre as experiências profissionais dos professores e 

os contextos sociais, culturais e institucionais nos quais funcionam 

diariamente” (2002, p. 579). 

O contexto profissional do professor é multifacetado, incluindo 

dimensões muito variadas. Não envolve apenas o contexto físico, local de 

trabalho do professor, nem os níveis de escolaridade em que exerce a 

profissão, nem as condições logísticas da escola — embora estes elementos 

sejam importantes. Thompson (1992), ao referir-se aos factores contextuais 

que afectam as concepções e práticas dos professores, ilustra bem a 

variedade de elementos que o contexto encerra: “Valores, crenças e 
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expectativas dos alunos, pais e outros colegas, professores e 

administradores; o currículo adoptado; as práticas de avaliação; e os 

valores e inclinações filosóficas do sistema educativo no geral” (p. 138). 

Jones (1997) com o mesmo sentido, e referindo-se especialmente ao 

professor de Matemática, aponta três “faces do contexto”: a interpretação 

que é feita das políticas, as normas e expectativas da escola, e as 

concepções sobre a Matemática. 

 Desta forma, para se entender de forma completa o contexto 

profissional do professor torna-se necessário atender a elementos de diversa 

natureza, desde os que são exteriores à escola mas a influenciam, como por 

exemplo, orientações da administração educativa, aos que estão no seu 

interior, e com diferentes graus de proximidade, como por exemplo, as 

directrizes da escola relativas à avaliação das aprendizagens dos alunos ou 

a predisposição destes para a Matemática. 

Jones (1997) aponta três características fundamentais do contexto que 

ajudam a entender o seu papel de relevo para a compreensão das práticas 

do professor. Este investigador afirma que o contexto é funcional, 

explicativo e interactivamente construído. A funcionalidade tem a ver com 

a possibilidade que o contexto fornece de compreender os actos. Por 

exemplo, o símbolo x pode representar uma letra do abecedário, a operação 

de multiplicação ou uma variável do domínio de uma função e o seu 

significado só é reconhecido a partir do conhecimento do contexto em que 

está a ser empregue — e o mesmo acontece com qualquer acto de ensino. 

Como afirma Jones: “o contexto ajuda as pessoas a construir significado a 

partir das suas experiências” (1997, p. 132).  

A segunda característica, ser explicativo, refere-se ao papel de 

justificação das práticas através das particularidades do contexto, e que 

podem ser consideradas como um apoio ou constrangimento ao ensino. 
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Entre estas encontram-se, por exemplo, as condições da sala de aula, o 

projecto educativo da escola, a relação política, social e educacional da 

escola com a comunidade em que está inserida, os recursos disponíveis.  

A terceira característica do contexto, relativo à sua construção 

interactiva, pretende afirmar a possibilidade de o professor intervir na 

construção ou redefinição do contexto em que se insere. Jones não vê o 

contexto como algo externo ao professor, ao qual tem de se render sem 

nada poder fazer. Pelo contrário, o contexto pode ser influenciado por um 

professor confiante e decidido em levar avante as suas ideias e com 

capacidade de afirmação e influência junto de outros colegas — como é o 

caso de alguns exemplos apresentados pelo investigador. Jones (1997) 

sublinha assim a relação dinâmica que existe entre as faces imposta e 

construída do contexto, referindo-se a primeira essencialmente ao 

enquadramento social e político da escola e às normas e condições sobre 

ela externamente definidas e a segunda a dimensões pessoais do professor, 

ou grupo de professores, como as suas crenças, concepções, objectivos e 

perspectivas. 

Como observa Ponte (2001a), é notória a tendência crescente da 

investigação em estudar os contextos de trabalho do professor, de que 

forma influenciam aquilo que fazem e o modo como se desenvolvem. Este 

autor identifica três contextos distintos, com diferentes níveis de 

abrangência e proximidade do professor: o nível macro, relativo a 

contextos nacionais, sociais e culturais alargados; o nível meso, relativo ao 

contexto comunitário onde se insere o professor; e ainda o nível micro, 

para se referir à escola concreta onde este lecciona. Feiman-Nemser e 

Floden (1986) referem-se igualmente a três contextos. Para estes 

investigadores, o contexto mais imediato de ensino é a sala de aula, 

seguindo-se a escola onde o professor trabalha e por último, o contexto 
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social mais amplo, que dá forma e, por sua vez, é ele mesmo influenciado 

pelo que acontece nas escolas.  

O contexto da sala de aula é reconhecido por muitos investigadores 

como uma enorme fonte de influência nas práticas do professor (Day, 

2001; Feiman-Nemser & Floden, 1986; Hargreaves, 1992, 1998; Jones, 

1997). De facto, se há contexto que o professor não pode deixar de 

enfrentar, no seu dia-a-dia, é o da sala de aula. Além disso, a sala de aula é, 

pela sua natureza, um contexto a que dificilmente se passará indiferente. É 

um espaço de diversidade, que acolhe alunos com diferentes aptidões e 

diferentes preferências, onde se procuram atingir, sob expectativas e 

vontades distintas, um vasto leque de objectivos sociais, institucionais e 

pessoais. É também um espaço de imprevisibilidade e complexidade, onde 

muitas e inesperadas situações podem acontecer, rapidamente, e na 

presença de muita gente — os alunos. Pelas palavras de Feiman-Nemser e 

Floden: 

 
As salas de aula são contextos complexos e fervilhantes servindo 

uma variedade de propósitos e contendo uma grande variedade de 
processos e acontecimentos. Os professores devem gerir grupos, lidar 
com necessidades individuais específicas, promover a aprendizagem, 
estabelecer rotinas. (…) Os professores não só têm uma variedade de 
coisa para fazer, como têm também frequentemente de fazer mais de 
uma coisa ao mesmo tempo (1986, p. 516). 

 

No que diz respeito ao contexto da sala de aula, Day (2001) destaca a 

importância da dimensão das turmas como factor que afecta 

significativamente a qualidade do ensino que o professor tem oportunidade 

de levar a cabo. Segundo este autor, diversos estudos confirmam o impacto 

da dimensão das turmas na eficácia do ensino, uma vez que este factor tem 

consequências ao nível da variedade de alunos e respectivas aptidões e 

atitudes, da sua capacidade de concentração nas tarefas da aula, no grau de 
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interacção contínua e de atenção individualizada por parte do professor: 

“As turmas grandes conduzem a um aumento do trabalho dos professores, a 

ambiente de gestão e de aprendizagem mais complexos, quer para os 

professores, quer para os alunos, e a relacionamentos pedagógicos mais 

problemáticos” (Day, 2001, p. 120). Por seu lado, as turmas pequenas 

favorecem um ambiente de trabalho mais propício à aprendizagem e uma 

maior predisposição do professor para inovar e experimentar novos 

métodos de ensino. 

Jones (1997), por seu lado, considera que as dinâmicas de interacção 

na sala de aula, um dos aspectos mais marcantes das normas e expectativas 

da escola, desempenham um papel decisivo junto do professor. A este 

propósito, refere o caso de Fred, jovem professor em início de carreira que 

Cooney (1985) celebrizou com a descrição da sua adaptação ao contexto da 

sala de aula, motivado por reacções dos alunos. Quando Fred terminou a 

formação inicial, a resolução de problemas constituía para ele a ideia 

central acerca da Matemática e do seu ensino. Mas quando tentou levar a 

cabo nas aulas uma abordagem centrada na resolução de problemas, 

confrontou-se com diversos reveses, sobretudo numa turma de fraco 

rendimento. Esta abordagem implicava-lhe um tempo excessivo e 

provocava-lhe dificuldades em manter a disciplina nas aulas. Além disso, 

os alunos manifestavam uma reacção fortemente negativa, não se 

entusiasmavam com problemas que ele julgava interessantíssimos, e 

consideravam-nos como brincadeiras que pouco ou nada tinham a ver com 

a Matemática que deviam aprender. Algum tempo de conflito entre as suas 

convicções e a realidade da sala de aula fizeram com que Fred 

reconsiderasse a sua utilização dos problemas no ensino da Matemática — 

adoptou uma abordagem de ensino essencialmente tradicional, onde os 

problemas passaram a funcionar como elementos de motivação que davam 
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entrada às matérias esperadas. Muitos professores, sobretudo os que 

iniciam a carreira, experimentam grandes tensões entre aquilo que 

gostariam de fazer e aquilo que se sentem constrangidos a fazer nas suas 

aulas, seja por necessidade sentida de irem ao encontro das expectativas 

dos alunos, quer por se acomodarem ao padrão de ensino reinante na escola 

(Jones, 1997).  

Para a arquitectura do ambiente da sala de aula que o professor 

pretende estabelecer numa turma concorrem muitos factores. Ponte, 

Guimarães et al. (1997), pese embora reservem ao professor um papel 

activo, reconhecem que ele não é inteiramente livre no estabelecimento do 

contexto da sala de aula:  

 
[o professor] tem de ter em conta as diversas restrições 

decorrentes do tempo, do espaço, dos livros de texto e outros materiais 
disponíveis, dos currículos, do seu conhecimento dos alunos, da 
estrutura da escola, das expectativas dos encarregados de educação, 
etc. (p. 40).  

 

No que diz respeito às escolas, elas constituem também um importante 

contexto de influência do professor. Hargreaves (1997), por exemplo, 

sublinha sobremaneira esta influência: “Onde tu és professor e a forma 

como o trabalho de ensinar está organizado nesse lugar, influenciam 

significativamente o tipo de professor que vais ser” (p. 1306). Ainda 

relativamente ao contexto escolar, McLaughlin (1993) sublinha a 

importância da natureza da comunidade profissional e das relações que 

existem entre professores: 

 
O local de trabalho da escola é um contexto físico, uma 

organização formal, uma entidade empregadora. É também um 
contexto social e psicológico em que os professores constróem um 
sentido de prática, de eficácia e de comunidade profissional. Este 
aspecto do local de trabalho — a natureza da comunidade profissional 
que lá existe — torna-se o factor mais crítico para entender o carácter 
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do ensino e da aprendizagem para os professores e para os seus alunos 
(p. 99) 

 

Estes aspectos do contexto, que têm sobretudo a ver com as pessoas 

que os consubstanciam, nas suas interacções, dinâmicas e significados, são 

realçados por muitos investigadores. Feiman-Nemser e Floden (1986) 

utilizam o termo culturas de ensino para enfatizar a importância destes 

aspectos contextuais. Segundo estes investigadores: “As culturas de ensino 

são moldadas pelos contextos de ensino” (p. 515).  

 

 

As culturas de ensino 

 

A ideia de cultura profissional é utilizada por muitos investigadores. 

Day (2001) compara algumas definições de cultura para fazer a sua própria 

elaboração. Segundo este autor: “De forma geral, a cultura tem a ver com 

as pessoas inseridas no seu contexto organizacional e caracteriza-se pela 

forma como os valores, crenças, preconceitos e comportamentos são 

operacionalizados nos processos micropolíticos da vida da escola” (p. 127).  

Hargreaves (1998) adopta uma definição em que inclui muitos 

aspectos referidos por Day e destaca como a cultura está ligada ao contexto 

escolar:  

 
As culturas de ensino compreendem as crenças, valores, hábitos 

e formas assumidas de fazer as coisas em comunidades de professores 
que tiveram de lidar com exigências e constrangimentos ao longo de 
muitos anos. A cultura transmite aos seus novos membros 
inexperientes as soluções historicamente geradas colectivamente 
partilhadas de uma comunidade. Constitui, portanto, um 
enquadramento para a aprendizagem ocupacional. A este respeito, as 
estratégias de ensino dos professores do jardim infantil, por exemplo, 
evoluem de modo diferente das que são utilizadas pelos que ensinam 
adolescentes, porque os problemas que enfrentam rotineiramente são 
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diferentes. Do mesmo modo, as estratégias de ensino dos professores 
de Estudo da Família (family studies) evoluem de modo diferente das 
dos de Matemática; as dos que ensinam na cidade das dos que 
trabalham nos subúrbios, e assim por diante. Se quisermos 
compreender aquilo que um professor faz e porque o faz, devemos, 
portanto, compreender a comunidade de ensino e a cultura de trabalho 
da qual ele faz parte (Hargreaves, 1998, p. 185-186). 

 

Dois aspectos surgem realçados nesta passagem. Um primeiro tem a 

ver com a diversidade de culturas que se podem encontrar nas escolas. Esta 

pluralidade tinha já sido sublinhada por Feiman-Nemser e Floden (1986), 

autores de um artigo intitulado, precisamente, Culturas de ensino, onde 

usam o plural para acomodar as diferenças patentes entre as culturas 

descritas. 

O segundo aspecto tem a ver com a função socializadora da cultura, 

especialmente importante na integração profissional de professores em 

início de carreira — como Fred acima referido. O conceito de eu 

profissional parece especialmente sensível à cultura onde o professor está 

inserido, sendo a sua progressiva construção afectada, nomeadamente ao 

nível da percepção da actividade profissional que o professor desenvolve. 

Como refere Hargreaves (1997): 

 
As culturas de ensino afectam as acções dos professores de 

modo significativo. Eles afectam como os professores encaram e 
definem o seu trabalho, como respondem à mudança, e quanta 
iniciativa sentem ter no fazer da diferença das vidas e futuros dos seus 
alunos (p. 1306). 

 

Este investigador distingue entre conteúdo e forma da cultura 

(Hargreaves, 1997, 1998). O conteúdo da cultura refere-se às atitudes, 

crenças, valores e formas de vida que os membros de uma organização 

sustentam em comum. O conteúdo de uma cultura pode ser apreendido 

através do que os seus elementos pensam, fazem ou dizem sobre a forma 
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como agem. Tem uma componente normativa, incidindo sobre o sentido da 

prática da comunidade. Hansen (2001) refere-se a este aspecto quando 

afirma que para compreender como os significados morais se desenvolvem 

na prática do professor particular, é necessário atender às culturas 

profissionais ou ao ethos da escola em que este se insere. 

O conteúdo da cultura de ensino de um professor pode incidir sobre o 

conhecimento disciplinar, sobre o empenhamento em centrar a 

aprendizagem no aluno, a aceitação de objectivos mínimos de 

aprendizagem dos alunos, a valorização na dimensão do cuidado (care), o 

desenvolvimento de uma elite académica, a formação extracurricular dos 

alunos, etc.. Por conseguinte, esta dimensão comporta muitas diferenças, 

resultantes das orientações pedagógicas das escolas. 

A forma das culturas de ensino incide, por sua vez, no tipo de relações 

que se estabelecem entre os professores, nos padrões que caracterizam o 

seu relacionamento e nas formas de associação existentes entre eles. Para 

ser observada, tem de recorrer à análise da maneira como as relações entre 

os professores e os seus colegas se processam.  

O conteúdo e a forma das culturas estão intrinsecamente relacionados, 

uma vez que é através destas formas que os conteúdos das diferentes 

culturas são “concretizados, reproduzidos e redefinidos” (Hargreaves, 

1998, p. 187). As formas como os professores se relacionam e trabalham 

entre si podem reprimir ou incentivar desejos de mudanças, vontade de 

experimentar, alterações de concepções ou valores, sendo por isso 

especialmente significativas no desenvolvimento profissional do professor 

e na realização de mudanças educativas. 

Hargreaves (1992, 1997, 1998) identifica quatro formas abrangentes 

de culturas escolares: individualismo, balcanização, colaboração e 

colegialidade artificial. Este investigador adverte para o facto de que estas 
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quatro formas não esgotam todas as possibilidades de culturas de ensino 

nas escolas. Chama a atenção de que, em alguns casos, será possível 

encontrar simultaneamente formas distintas a operar na mesma escola, com 

referência a agrupamentos distintos de professores, eventualmente com 

sobreposições. Uma hipótese que deixa em aberto é a de, no futuro, virem a 

ser reconhecidas culturas satélites, onde uma cultura central e dominante da 

escola é rodeada por diferentes subgrupos periféricos (Hargreaves, 1997). 

 

 

Formas de cultura  

 

As quatro formas de cultura identificadas por Hargreaves 

correspondem a vincadas diferenças na interacção profissional dos 

professores e oferecem possibilidades distintas para o seu desenvolvimento 

e para o processo de mudança educacional.  

O individualismo é a forma de cultura considerada por Feiman-

Nemser e Floden (1986) como mais generalizada. Neste enquadramento, os 

professores não estabelecem relações profissionais com os colegas, sendo o 

trabalho de planificação, condução de aulas e avaliação realizado 

individualmente por cada um dos professores. Hargreaves (1998) 

reconhece a resistência do individualismo nas escola e evidencia diferentes 

razões para a sua prevalência. De um lado, aponta as razões decorrentes da 

estrutura arquitectónica tradicional das escolas e a organização celular em 

salas de aula separadas. De outro lado, indica as razões associadas aos 

professores, que acusam uma certa ansiedade e necessidade de 

autoprotecção decorrente da situação de incerteza em que trabalham. Desta 

forma, o individualismo é tradicionalmente visto como algo não desejável, 
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como a vontade de esconder um ensino inseguro, a possibilidade de exercer 

uma autonomia irresponsável ou de resistir à mudança.  

No entanto, estas explicações do individualismo deixam de lado 

outras razões que determinam esta prática nos professores. Hargreaves 

refere-se ao individualismo forçado para se referir ao que resulta de 

constrangimentos de várias ordens, seja administrativos, logísticos ou 

outros e que desencorajam os professores a tentar outros tipos de 

organização. Refere-se também ao individualismo estratégico, que funciona 

como uma estratégia de adaptação do professor, que procura salvaguardar o 

tempo e a energia necessárias para satisfazer as exigências imediatas de 

aprendizagem dos alunos. Refere ainda o individualismo por escolha, que 

traduz uma opção do professor, que pode ser motivada por diferentes tipos 

de razões. Uma destas razões pode ser a vontade do professor em exercer a 

sua individualidade num contexto com o qual não se identifica com a 

cultura dominante. 

A balcanização corresponde à forma de cultura que, segundo 

Hargreaves, mais frequentemente se encontra nas escolas, nomeadamente 

nas do ensino secundário onde dominam as disciplinas escolares 

espartilhadas. Aliás, a hegemonia das especialidades disciplinares e a 

marginalização das actividades mais práticas estão na origem deste tipo de 

cultura. Neste enquadramento, os professores trabalham em grupos 

departamentais isolados, identificando-se e estabelecendo laços no seio do 

grupo mas não fora dele. Aliás, os grupos competem entre si, 

nomeadamente por recursos, por estatuto ou capacidade de influência 

dentro da escola, originando visões compartimentadas da educação dos 

alunos. As escolas onde existe uma balcanização acentuada são também 

mais difíceis de gerir. É, nas palavras de Hargreaves (1998), um tipo de 

“colaboração que divide” (p. 239). 
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A cultura de colaboração opõe-se, essencialmente, à cultura de 

individualismo. A norma é, neste quadro, a prática de trabalho cooperativo 

entre os professores. Hargreaves considera quatro características na 

colaboração. A primeira é a espontaneidade, que traduz a vontade de 

colaboração da parte dos professores que a praticam; a segunda é o 

voluntarismo, tornando claro que a sua realização é motivada pelo 

reconhecimento do valor que os professores lhe atribuem; a terceira é a 

orientação para o desenvolvimento, que inclui a definição das finalidades 

do trabalho a desenvolver e as respectivas tarefas; a quarta é a difusão no 

espaço e no tempo, compatibilizando-se com a vida profissional dos 

professores; a quinta é a imprevisibilidade, que significa a aceitação da 

incerteza e dificuldade de prever os resultados a que conduz.  

Day (2001) introduz o conceito de colaboração confortável para se 

referir à existência de culturas de colaboração que se exercem dentro de 

certos limites, que não representam ameaça ao professor. Um aspecto 

fundamental é que não se estendem à sala de aula. Como este investigador 

sublinha:  

 
Pode ser uma cooperação disfarçada de colaboração e 

permanecer ao nível das conversas sobre o ensino, da troca de 
conselhos e de técnicas e pode não ampliar o pensamento e a prática 
de ensino dos professores. (…) preocupam-se primariamente com as 
questões imediatas, a curto prazo e práticas, excluindo uma pesquisa 
sistemática e crítica. (p. 130) 

 

A colegialidade artificial denuncia uma pretensa colaboração forçada 

por directrizes administrativas impostas sobre os professores, que decreta a 

obrigatoriedade do trabalho em conjunto. Embora tenha em mente o 

trabalho colaborativo dos professores, está longe de garantir alcançá-lo, até 

porque, para além do mais, não cumpre as cinco características da 

colaboração. Como Hargreaves (1998) explica, a colegialidade artificial 
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não é espontânea nem voluntária, não é orientada para o desenvolvimento 

mas sim para a implementação, é previsível e fixa no tempo e no espaço, e 

concebida tendo em vista determinados resultados. Embora possa ser 

decretada por boas intenções, facilmente se transforma numa forma de 

controlo do trabalho dos professores.  

Como já foi referido, é através das formas de cultura que os conteúdos 

das culturas são reproduzidos ou redefinidos. É trabalhando com os 

colegas, ou sem eles, que os professores persistem em manter as suas 

práticas habituais ou em arriscar experiências novas e desenvolver novas 

práticas. Desta forma, as culturas de ensino trazem consigo implicações nas 

práticas curriculares dos professores, influenciando, por conseguinte, o 

desenvolvimento da mudança educativa (Hargreaves, 1992). 

O individualismo, ao manter os professores isolados e ligados à 

imediaticidade da sala de aula, tem tendência a ser campo fértil para a 

conservação das práticas curriculares. Em associação com a balcanização, 

inibe a responsabilidade dos professores perante inovações externamente 

impostas, dando aso, por parte dos professores, a atitudes protectoras das 

suas próprias turmas e aulas e domínios departamentais, sobretudo perante 

ameaças de novos programas que advoguem novos métodos de ensino, ou 

iniciativas interdisciplinares ou transcurriculares. 

Por seu lado, as culturas de colaboração entre os professores parecem 

contribuir para uma maior vontade de arriscar, para aprender a partir dos 

erros, e para partilhar estratégias que conduzem os professores a sentirem-

se bem sucedidos, que afectam as crenças acerca do que os alunos podem 

aprender e dos resultados conseguidos com a utilização dessa estratégia. 

Hargreaves (1992) observa que este tipo de cultura apoia frequentemente a 

inovação curricular que surge da iniciativa dos professores. Fullan (1993) 

corrobora esta ideia, apontando a colaboração como um elemento 
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necessário ao desenvolvimento de uma atitude de predisposição de 

mudança (change agentry) do professor. 

Não é pois de admirar que os responsáveis pelas reformas curriculares 

tentem estabelecer relações de interacção entre os professores que 

favoreçam a mudança. Hargreaves (1997) adverte que as abordagens à 

mudança via cultura que têm vindo a ser tentadas, nem sempre ou quase 

nunca alcançam os resultados expectados. Segundo ele, será razoável 

temperar o entusiasmo com este tipo de abordagem e reflectir 

acauteladamente sobre as formas pelas quais as culturas de ensino estão a 

ser colonizadas pela administração, que pretende impor os seus interesses e 

objectivos nesta era de reforma estrutural generalizada.  

 

 

Síntese 

 

O professor leva a cabo o seu trabalho em contextos com diferentes 

níveis de abertura e de abrangência, desde o contexto mais restrito da sala 

de aula, ao contexto mais alargado em que a escola se insere (Feiman-

Nemser & Floden, 1986). O seu contexto de prática mais imediato é a sala 

de aula, local privilegiado de interacção directa com os alunos. Constitui 

simultaneamente um espaço de liberdade do professor e um dos maiores 

condicionantes da sua actividade, pela sua diversidade, imprevisibilidade e 

complexidade. 

Outro nível do contexto considerado é o da escola onde o professor 

trabalha. As influências aqui derivam das condições logísticas para 

realização das actividades de ensino e, mais importante, do tipo de relações 

de trabalho existentes entre os professores. Os padrões dessas relações 

constituem uma dimensão fundamental das culturas de ensino, 
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correspondendo a outra dimensão, o conteúdo, às crenças, aos valores, 

finalidades, perspectivas, conhecimentos sobre os quais se centra o trabalho 

do professor. 

A forma das culturas de ensino descrevem os padrões de 

relacionamento e formas de associação entre os membros de uma cultura. 

A cultura de ensino pode ser individualizada, trabalhando os professores 

independentemente e isolados uns dos outros — e é esta a que tem 

prevalecido ao longo dos anos; pode ser balcanizada, estando os 

professores separados por diferentes subgrupos, como grupos disciplinares 

ou grupos de nível de escolaridade, dentro dos quais trabalham em 

conjunto com os colegas do mesmo subgrupo, mas sem interagir com 

outros subgrupos; pode ser colaborativa, trabalhando os professores juntos 

e partilhando ideias e materiais, operando como uma comunidade 

profissional; pode ser colegialidade artificial, sendo a colaboração 

mandatada, imposta e regulada por decreto administrativo, prevendo 

medidas como ensino por equipas de professores ou exigindo planificação 

colectiva (Hargreaves, 1997, 1998). 

Compreender as culturas da escola é essencial para compreender o 

trabalho dos professores. “É através das culturas de ensino que os 

professores aprendem o que significa ensinar e que tipo de professor 

querem ser na sua escola, departamento disciplinar, ou outra comunidade 

profissional” (Hargreaves, 1997, p. 1306). Para além de enquadrarem o 

trabalho do professor, de serem palco da construção de significados das 

suas práticas, e influenciarem o seu desenvolvimento profissional, as 

culturas profissionais têm ainda um importante papel: o de filtrarem a 

mudança educativa. 
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