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Questão norteadora: 

 

• Quais são os conhecimentos necessários ao 

professor para ensinar? 

 

 



Conhecimento profissional do professor: 

algumas ideias....... 

    Ponte ( 1999, p.3): Conhecimento essencialmente 

orientado para a acção e que se desdobra por 

quatro grandes domínios:  

conhecimento dos conteúdos de ensino, incluindo 

as suas interrelações internas e com outras 

disciplinas e as suas formas de raciocínio, de 

argumentação e de validação;  

  conhecimento do currículo, incluindo as grandes 

finalidades e objectivos e a sua articulação 

vertical e horizontal; 



  conhecimento do aluno, dos seus processos de 

aprendizagem, dos seus interesses, das suas 

necessidades e dificuldades mais frequentes, bem como 

dos aspectos culturais e sociais que podem interferir 

positiva ou negativamente no seu desempenho escolar;  

  conhecimento do processo instrucional, no que se 

refere à preparação, condição e avaliação da sua prática 

lectiva. Este conhecimento, longe de estar isolado, 

relaciona-se de um modo muito estreito com diversos 

aspectos do conhecimento pessoal e informal do 

professor, da vida quotidiana como o conhecimento do 

contexto (da escola, da comunidade, da sociedade) e o 

conhecimento que ele tem de si mesmo.  



    (Roldão, 2007, p. 102): 

     [...] o saber profissional é construído [...] e emerge dos 

vários saberes formais e do saber experiencial. Torna-se 

saber profissional docente quando e se o professor o 

recria mediante um processo mobilizador e 

transformativo em cada acto pedagógico, contextual, 

prático e singular. Nessa singularidade de cada situação, o 

profissional tem de saber mobilizar todo o tipo de saber 

prévio que possui, transformando-o em fundamento do 

agir informado, que é o acto de ensinar enquanto 

construção de um processo de aprendizagem de outros e 

por outros – e, nesse sentido, arte e técnica, mas fundada 

em ciência.  



    Shulman (1986) apresenta três categorias 

de conhecimentos fundamentais e 

necessários para que um professor possa 

exercer sua profissão:  

• Conhecimento do conteúdo; 

• Conhecimento pedagógico do conteúdo; 

• Conhecimento do currículo. 

 



             Shulman (1986) 

• Conhecimento do conteúdo:  refere-se aos 

conteúdos específicos da matéria que o 

professor leciona, oriundos também da 

disciplina como ciência e que se constituem 

em objetos da cultura geral. Inclui também o 

entendimento dos fatos, conceitos, processos, 

procedimentos e a compreensão da forma pela 

qual ocorrem a construção, validação e 

comunicação de conhecimentos do saber em 

questão.  



             Shulman (1986) 

    Conhecimento pedagógico do conteúdo: refere-

se às formas de representar e formular um tema 

tornando-o compreensível para o outro, assim 

como compreender o que faz com que 

determinados tópicos sejam fáceis ou difíceis para 

aprender. Estão contemplados nesta categoria de 

conhecimento estudos sobre concepções e 

preconcepções de alunos sobre conteúdos 

ensinados e estudos sobre seus erros mais comuns 

relacionados aos objetos a serem ensinados. 



Shulman (1986) 

    Conhecimento do currículo: (dois tipos de 

conhecimentos):  

  conhecimento curricular vertical:  permite a 

articulação entre o que foi estudado e o que será 

estudado futuramente na disciplina ou na área; 

  conhecimento curricular lateral:  permite a 

articulação entre o que será estudado e tópicos 

que serão estudados concomitantemente em 

outras disciplinas ou áreas.  





  Conhecimento horizontal do conteúdo: é o 

conhecimento que possibilita ao professor a 

conscientização sobre o que e como deveria 

ensinar um conteúdo de modo a contribuir para 

que os estudantes possam se apropriar de 

futuros conhecimentos. 

  



    Conhecimento especializado do conteúdo: 

conhecimento matemático unicamente utilizado 

para o ensino.  

    Embora seja específico do ensino, não faz parte 

necessariamente do rol de conteúdos a ser 

ensinado aos alunos, mas é necessário ao 

professor para que desempenhe plenamente sua 

tarefa de ensinar, pois envolve uma maneira 

peculiar de pensar sobre a matemática, não 

exigida em outras áreas de atuação além do 

ensino. 

 



• Este conhecimento envolve, por exemplo, a 

capacidade de analisar os erros dos alunos e de 

avaliar as suas estratégias pessoais; explicar 

procedimentos e o porquê de algoritmos e 

técnicas a serem ensinadas; formular questões 

que levem os alunos a relacionar suas 

concepções prévias a novos conceitos que 

serão abordados; compreender a razão dos 

objetos matemáticos. 



    Conhecimento do conteúdo e dos estudantes: é o 

conhecimento do conteúdo articulado ao 

conhecimento de como os estudantes pensam sobre 

um determinado aspecto do conteúdo, o que sabem 

sobre eles ou o modo como aprendem esse conteúdo.  

    Para isso, o professor precisa ter a capacidade de 

antecipar os erros dos estudantes e equívocos 

comuns, de interpretar os seus pensamentos 

incompletos; de prever o que podem realizar em 

determinadas tarefas e o que podem achar fácil ou 

difícil; de planejar atividades que serão mais 

motivadoras e interessantes para os estudantes, entre 

outras. 



    Conhecimento do conteúdo e do ensino:  o 

conhecimento que articula o conhecimento do 

conteúdo matemático com os princípios pedagógicos 

para o ensino de cada tópico. 

• É o domínio que envolve avaliações dos professores a 

respeito de vantagens e desvantagens de determinadas 

abordagens e representações; da utilização de 

diferentes métodos e procedimentos que contribuam 

para melhorar a apreensão de conceitos por parte dos 

estudantes; das escolhas de novos questionamentos e 

atividades que promovam a aprendizagem dos 

estudantes; entre outras.  



• Discutindo exemplos no Projeto EMAI 
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