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Reflexões sobre a 1.ª e 2.ª aulas observadas 

Escola A – turma 12A 

 

Dia 13 de Outubro de 2006, 6.ª-feira, 13H40-15H10 

Português, lições 15 e 16:  

Fernando Pessoa visto pelos outros e por si. Alguma poesia. 

Professora: Amélia 

 

Descrição – a aula foi essencialmente expositiva/interactiva no sentido vertical: a 

professora (sempre no seu espaço junto à secretária e ao quadro) fazia perguntas às 

quais ela própria (normalmente por dar pouco tempo) ou os alunos respondiam. Foi a 2.ª 

aula da unidade. Os alunos já tinham investigado sobre o assunto. Tinha-lhes sido 

pedido para em casa lerem um texto sobre o autor, que foi comentado em aula. A 

professora levou para a aula alguns livros e textos (um dos quais gravado) com 

testemunhos sobre FP. Oralmente, estabelece relações da pintura com a literatura. 

Oralmente, a professora quase faz uma visita guiada, sobretudo pelo Martinho da 

Arcada. No quadro, a prof regista datas e frases. Intercala leituras com o discurso e às 

vezes perde-se... A prof estava muito orgulhosa porque uma aluna, ao estudar para 

Cesário Verde, fez 30 quadras onde apresenta toda a matéria estudada. 

Os alunos têm já muita informação; vão incorporando as curiosidades que lhes são 

apresentadas. Claramente, fizeram o trabalho de casa e o de investigação. Alguns dizem 

partes de “todas as cartas de amor são ridículas”. Os alunos interagem com piadas 

(saudáveis, digo eu). Os alunos tomam notas, em especial quando a prof escreve no 

quadro. Raramente se atropelam para responder e alguns levantam o braço a pedir a 

palavra. 

Foi curiosa a observação de um aluno sobre as aulas de Português de outros anos: 

“Em 12 anos de escola é a 1.ª vez que ouço o rádio nas aulas de Português” “É porque 

faltaste. Este ano é a 3.ª vez!”, dizem 2 ou 3 colegas. 

 

Actividades extra-aula – vão visitar o Martinho da Arcada (a professora tem ido 

noutros anos) e à Brasileira do Chiado. Porém, nota-se que ainda não está organizada 

e... haverá de facto intenção de a realizar? A prof primeiro diz que vão, depois 

“Havemos de ir um dia” e, mais tarde, acaba por dizer “Se nós formos à Casa FP...”. 
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Pressões: preocupações com o cumprimento da matéria – há algumas 

observações por parte da professora que, logo no início, chama a atenção para o 

comprimento do sumário, que tem de ser cumprido no dia de hoje – atrasaram-se porque 

tiveram de iniciar o ano lectivo por Cesário Verde (matéria do final de 11.º ano), por 

problemas relacionados com a doença da professora de então; acabou por falecer. 

Há outras referências a esta preocupação, como “nós não temos tempo nem isto 

faz parte do programa, também não é o mais importante” (2X); “Há um vídeo, mas nós 

não vamos vê-lo agora porque temos de avançar, damos antes dos heterónimos”. 

A prof divaga sobre histórias da sua juventude, que vêm a propósito do que está a 

ser dito. 

 

Relação AF/AS – visivelmente, a aula nada teve de AS. Foi essencialmente uma 

aula (in)formativa. Informativa porque o objectivo foi passar informação. E o objectivo 

foi cumprido, pois a informação parece ter sido incorporada nos conhecimentos que os 

alunos já detinham, pelo menos em grande parte dos casos, passando a contribuir para a 

formação dos alunos. Trata-se, então, de uma AF?  

Em aula, o percurso foi orientado pela prof. Houve muito poucas perguntas por 

parte dos alunos. Houve pouco feedback por parte da prof que, explicitamente, se 

limitou a dizer “correcto” ou “incorrecto”, dando ela a resposta certa ou aceitando 

alguma de outro aluno. Uma vez a prof perguntou: “Percebem bem a ideia?” Não houve 

questões; tinham percebido e relacionado com a informação já obtida. Outra vez leu a 

palavra ratificar. “Sabem o que é? Não é rectificar!” Um aluno deu uma resposta 

incorrecta e a prof avançou com um ou dois sinónimos. O mesmo aconteceu com a 

palavra devir.  

Da aula, a prof memorizou que eles fizeram o trabalho de casa, que têm uma boa 

formação de base, que “são miúdos muito giros”, que vão descobrir coisas novas nos 

poemas que levaram para ler em casa – em suma, reforça deles a imagem que já me 

tinha transmitido. É isto avaliação? É AF? é ASI? 
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Reflexões sobre a 3.ª e 4.ª aulas observadas 

Escola A – turma 12A 

 

Dia 18 de Outubro de 2006, 4.ª-feira, 15H20-16H50 

Português, lições 17 e 18:  

Comentários a vários poemas lidos pelos alunos. A teoria do fingimento poético, a 

intelectualização do sentir – poemas Autopsicografia e Isto. 

Professora: Amélia 

 

Descrição – a aula continuou a ser essencialmente expositiva/interactiva no 

sentido vertical: a professora faz afirmações e perguntas às quais os alunos ou a própria 

professora respondem. Os alunos intervêm com explicações, raras vezes com perguntas. 

A prof dá feedback e completa a resposta depois de dizer “Isto é muito importante”. 

Com os poemas novos ou com os que leram em casa, a estrutura foi sempre a mesma: 

um aluno lê (não me parece que a professora tenha tomado qualquer nota sobre a 

qualidade da leitura; nem tão pouco deu feedback sobre isso; também raramente a 

corrigiu – o Adão fê-lo algumas vezes!) e, em conjunto, interpretam o texto, oralmente. 

São vários os que se oferecem para ler e para comentar; a prof tenta diversificar a 

participação dentro desse grupo. As perguntas da prof seguem, normalmente, a técnica 

do funil, ou seja, faz primeiro perguntas muito genéricas para depois ir especificando, 

sem quase dar tempo de resposta (ex.: “Queres fazer algum comentário? Olha, se 

tivesses que escolher...”, “Então deixem-me lá dar uma ajudinha. Se nós...”, “Vejam lá 

se percebem. Isto não é fácil. Se...”). 

Não houve controlo do TPC, embora se perceba que todos(?), a maioria pelo 

menos, tinham o pequeno texto teórico e os poemas comentados e sublinhados. Talvez 

por isso o Adão tenha proferido a frase: “Este poema revela a lucidez da sua demência” 

(resultado da sua reflexão em casa? De algum explicador? Pensamento do momento?). 

As respostas dos alunos são curtas e muitas vezes cortadas pela prof para fazer novas 

perguntas ou para dar a resposta esperada. 

 

Feedback – a prof está permanentemente a dar feedback, normalmente positivo, 

com expressões que integra no seu discurso, do género: “Ora bem!”, “Ora muito bem!”, 

“Pois quer!”, “Tu relacionaste muito bem!”, “Ah, pois está!”, “Ah, pois é!”, “É isso 

mesmo!”, “Ui, eu não ia tão longe... nós aqui temos...”, “- Olha, que não estás a 
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perceber bem.”. Também chega a repetir o discurso dos alunos, mas corrigido (por 

exemplo, pondo no plural palavras que estavam no singular).  

Também se certifica de que estão a companhá-la, através da expressão repetida 

várias vezes: “Vocês estão a entender isto?” Porém, só uma vez se certificou de que um 

aluno, o Tiago, tinha compreendido e pediu-lhe que lhe dissesse o que lhe tinha ficado 

na cabeça desta aula. O aluno não foi capaz de dizer nada. A prof já tinha comentado 

comigo que achava que este aluno, apesar de muito calado, nunca estava na aula. 

 

Pressões: preocupações com o tempo – há algumas observações por parte da 

professora nos dois sentidos:  

- porque não há tempo - “E agora como temos o tempo limitado, vamos dar o 1.º 

tema”;  

- porque têm tempo - “Vamos com calma, temos tempo suficiente”, “Só um 

bocadinho. Com calma.”. Também, por duas vezes, a propósito do que dizia, fez 

pequenas divagações com situações de antigos alunos seus.  

 

Relação AF/AS – Mais uma vez, objectivamente, a aula nada teve de AS ou teve-

o apenas no momento em que se sentiu pressionada pelo tempo para prosseguir na 

matéria. Porém, de acordo com a teoria, para uma AF a prof deveria ter falado com o 

Tiago de modo a definirem um plano, uma estratégia, a fazerem algo para resolver o 

problema encontrado (estrutural, acho eu). O diálogo ocorreu do seguinte modo: 

Prof.: - Perceberam? De certeza? Então, diz lá, Tiago, o que é que ficou na tua 

cabeça. 

Silêncio absoluto. 

Prof.: - Que castigo é que eu vou dar ao vosso colega? 

Adão:- Faz um texto expositivo-argumentativo sobre a temática. Em 300 palavras! 

Algum silêncio. 

Prof.: - Vamos ler um texto da p.21 que podíamos ter lido no início... 

O texto é sobre a teoria que foi trabalhada na aula. A prof pede ao Tiago que leia o 

texto em voz alta; o texto é-lhe desconhecido, claro. O Tiago lê mal (depressa, aos 

soluços, com paragens estranhas sem sentido) e não percebe o que lê nem se atreve a 

explicar o que quer que seja. O exercício acabou por ser produtivo/repetitivo para outros 

alunos. A aula acabou e não se falou mais no assunto. Aliás, a prof comentou comigo 

que ele estava deslocado na turma; crê que é o único que não acompanha os colegas. 



Amélia  Observações 

 5 

Relato das 5.ª e 6.ª aulas observadas  

Unidade temática: Mensagem 

Escola A – turma 12A 

Professora: Amélia 

 

Dia 14 de Fevereiro de 2007, 4.ª-feira, 15H20-16H50 – 71.ª e 72.ª aulas  

 

Sumário – Conclusão do estudo de Os Lusíadas e início do estudo da Mensagem. 

 

Predisposição da prof – A prof não está bem disposta por questões laborais – 

deve ou não candidatar-se a prof titular? Pensa não o fazer, porém terá de avaliar os 

colegas se o não fizer, já que é das mais velhas da escola – pretende reformar-se no 

próximo ano. Era esta a discussão de sala de profs. Além disso, tem tido problemas em 

casa, com a mãe, que vive consigo e que começa a dar sinais sérios de senilidade.   

 

Descrição – A entrada na aula foi desorganizada, a conta gotas, apesar de a prof 

os ter chamado antes de entrar no pavilhão – depois de uns dias de chuva, os alunos 

deliciavam-se ao sol, no dia dos namorados. A prof repreeende os alunos pelo atraso 

sistemático. Ao longo da aula, vai relacionando estes atrasos e o tempo que perdem por 

causa das intervenções inconvenientes, com a necessidade de dar matéria, de cumprir o 

programa, ameaçando-os de ter de dar aulas extraordinárias. A parte inicial da aula foi 

de conclusão do estudo d‟Os Lusíadas, em interacção, para interpretação de algumas 

estâncias (154, 145). Não dei por nenhuma conclusão/sistematização da obra. Pegou na 

questão da crise em que Portugal começava a entrar para passar para a Mensagem. A 

aula foi essencialmente interactiva, apesar de, no início da nova unidade, a prof ter 

tentado expor matéria; os alunos interrompiam a prof de vez em quando para 

relacionarem a informação que estavam a ouvir com factos ou informações seus 

conhecidos.  

O estudo da unidade começou às 15h45. Chamou-lhes a atenção, dizendo “Agora 

calam-se e ouvem!”. Expôs sobre aspectos genéricos da obra; distinguiu poema épico 

(relembram narrativa em forma de poema, que canta os feitos heróicos de um povo); 

referiu as partes da Mensagem e contou ou desvendou o significado de cada uma delas; 

explicou o mito sebastianista. De vez em quando um ou outro aluno interferia para dar 

respostas breves e completar frases.  
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Os alunos foram entrando na aula com alguma displicência, com à-vontade, sem 

pedir autorização(?). No início da aula perguntam pelos testes e pelos trabalhos – os 

primeiros ainda não estão corrigidos; os segundos já estão, mas a prof tem-se esquecido 

de os trazer. O Adão interrompe a aula quando dá pela minha presença. O Adão e o 

António são os dois alunos mais participativos, os mais faladores e dos que mais 

sabem/investigam. A prof acha-lhes piada e não o esconde. Chegou a dizer: “Vocês são 

uma enciclopédia, mas agora calam-se”. São alunos muito curiosos: “O que é que fez D. 

Filipa de Lencastre?” “Logo vemos”, respondeu a prof. O António não pára quieto um 

segundo: fala, faz cócegas ao vizinho do lado, limpa o casaco do da frente... 

 

Interacção – Quando a prof dialoga com os alunos, fá-lo através de perguntas 

fechadas e pouco abertas, por exemplo, “Ele autocaracteriza-se. Isto corresponde a...” e 

os alunos devem completar a frase; ou, ao falar do mito sebastianista, de vez em quando 

suspende as frases à espera que as concluam “...com as funções...” e os alunos 

respondem ou pode ainda fazer perguntas. Noutra ocasião a prof leu uns versos e 

perguntou “O que é que isto quer dizer?” mas dá de imediato a resposta, mesmo que 

alguns alunos queiram responder. É notória a participação dos alunos enquanto fala, até 

porque de vez em quando interrompe o seu discurso para dizer “Exactamente”. Outros 

exemplos: “...Sim ou não? Sim. E agora vamos ver...” (diz a prof de uma só vez); 

“lembrando o quê?” “...” “Exactamente!”; “dois países, quais são? A...” Ou ainda a prof 

lê e diz que o poema se divide em 3 partes, uma aluna identifica-as e a prof continua 

com perguntas mais fechadas. 

Solicita a intervenção dos alunos em geral e poucas vezes dirige a questão a um ou 

outro aluno. Tem a tendência para olhar e dialogar com o lado esquerdo, onde se 

encontram o Adão, atrás dele o António e atrás deste eu. Pareceu-me que hoje olhou 

bastante mais para mim. 

 

Aprofundamento das temáticas – Os alunos fizeram várias perguntas que teriam 

permitido o aprofundamento da informação sobre a História, as pessoas, as 

personagens, porém a prof não (nunca?) as aproveitou, antes fugiu das respostas ou da 

reflexão, cortou a conversa, refugiando-se na falta de tempo: António levantou a 

questão da idade e da maturidade de D. Sebastião – que idade teria quando morreu, para 

ter sido respeitado(?) como rei. A prof falou em 18 ou 19 anos e o aluno rebateu a 

resposta porque ele foi coroado aos 14, foi para a guerra 2 ou 3 anos depois, portanto... 
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Uma aluna referiu a existência de um filme, “Quinto Império”, de Manoel de Oliveira – 

houve discussão horizontal entre ela e o Adão “Isso é sobre o Padre António Vieira” 

“Não” “É, é”. A prof não ofereceu confiança na resolução deste diferendo (responde ao 

lado) e ficam por aí. Mais tarde, o assunto foi Ulisses: o António cria que fosse o que 

fundou Lisboa, Olissipo; o Adão diz que era uma personagem mítica da Odisseia. O 

António ficou baralhado “Então não existiu? Não sei!”. A prof dá uma resposta mais ou 

menos evasiva e remete para Fernando Pessoa a interpretação dessa figura. Mais tarde, 

o António relaciona o texto com Salazar: “«Ditosa pátria que filhos tem.» A stora sabe 

quem disse isto?” “Não.” “Foi Salazar! É contemporâneo!” “É contemporâneo, mas não 

vamos por aí!”, respondeu a prof. 

 

Estratégias – A leitura em voz alta é de um modo geral feita pelos alunos, logo ao 

primeiro contacto, antes de trabalharem o texto. Aqui parece diversificar mais do que na 

interacção.  

Para o diálogo, apoia-se com frequência nas palavras que vai ouvindo da 

participação dos alunos e apropria-se delas, sem referir o nome de quem a sugeriu e sem 

dar a entender a sua proveniência. 

De vez em quando faz referência a outras obras, como à de Camões e um outro 

texto que já trataram anteriormente. 

 

Interrupção da aula – Contrariamente ao que observei nas minhas primeiras 

assistências, a prof interrompe a aula algumas vezes para mandar calar (o Adão e/ou o 

António) e chama-os à atenção, aludindo à falta de tempo para dar a matéria. Esta 

atitude  também serviu para fugir a algumas perguntas que deve ter considerado 

inconvenientes: os desvios, sobretudo do António, com assuntos um pouco laterais, os 

mencionados no aprofundamento da temática. “Ai, ai, ai, paciência de Job!” “Quem é o 

Jó?” [só o reconhece como Job]. “Oh António, agora...” “...já chega!”. Quando tocou 

disse o António “Que pena!...” em tom meio irónico.   

 

Pressão da AS – Há algumas referências da prof à quantidade de matéria e ao 

pouco tempo que têm para a estudar; são mesmo usadas como ameaça: ou se calam ou 

têm de ter aulas extraordinárias.  

Por parte dos alunos, a importância da avaliação sumativa revela-se na vontade de 

conhecer os resultados dos testes e dos trabalhos que fizeram durante as férias de Natal.  
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Legenda

Espaço eminentemente avaliativo

Espaço eminentemente de prática

Espaço eminentemente informativo

Desenrolar da aula na relação AF/AS

Iniciativa do prof

Iniciativa do aluno

AS

AF

5.ª aula 6.ª aula
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Relato das 7.ª e 8.ª aulas observadas  

Unidade temática: Mensagem 

Escola A – turma 12A 

Professora: Amélia 

 

Dia 16 de Fevereiro de 2007, 6.ª-feira, 13H40-15H10 – 73.ª e 74.ª aulas  

 

Sumário – Análise de poemas da primeira parte da Mensagem: D. Dinis, D. 

Sebastião, Infante D. Henrique e D. Adão Álvares. 

 

Descrição – A aula iniciou-se com a entrega dos trabalhos (textos) que fizeram 

individualmente nas férias de Natal – relação de uma publicidade com uma pintura 

(numa entrevista, a prof referiu-mos como muito bons). A prof pediu que começassem a 

ler o Memorial do Convento: no final da Mensagem têm de ter os cinco primeiros 

capítulos lidos. Depois a aula decorreu em interacção, como é habitual, para a análise 

dos quatro poemas. No início de cada um, falavam um pouco sobre a pessoa visada; 

normalmente era o António (que adora história) que dava a informação ou fazia 

perguntas, a prof ou algum bom aluno que se oferece lê o poema e interpretam-no, 

passo a passo. Foi uma aula centrada no saber, no conhecimento único. 

Os alunos nem sempre são sérios nas suas intervenções, em especial o António e o 

Adão. Umas vezes a prof dialoga com eles satisfazendo a curiosidade, outras vezes não. 

Esta opção parece estar relacionada mais com a forma como eles intervêm do que com o 

conteúdo da interpelação. A qualidade do que estes dois alunos dizem fica por vezes 

perdida, sobretudo quando um começa, o outro acaba – a sua intervenção é 

frequentemente desorganizada. 

 

Feedback – Há alguns momentos de feedback informativo, quer nas pequenas 

informações individuais em relação aos trabalhos que entrega quer nos momentos de 

interacção como reacção às respostas ou intervenções dos alunos, do género: “Não”, 

“Pois está claro!”, “Evidentemente!”. Serve sobretudo para confirmar ou infirmar as 

observações dos alunos. Feedback correctivo – a prof interrompe o raciocínio que está 

a fazer para que o aluno corrija o seu discurso: “É uma promição”, “Uma quê?”, “Uma 

premonição”, “Ah!”  
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Pressões – Continuam as pressões de tempo: “Não temos muito tempo para dar a 

matéria”; assim como a avaliação como forma de ameaça: “Não me apareçam na aula a 

seguir à última da Mensagem sem terem lido os cinco primeiros capítulos. Eu vou fazer 

uma fichazinha.” 

 

AF – Apenas dois alunos fizeram TPC: ler uma ficha informativa. O diálogo com 

o A. (bom aluno) não foi formativo: “O que percebeste?”, “Não percebi.”, “Mas alguma 

coisa percebeste.” O A. falou de um ou outro aspecto muito superficialmente e a prof 

passou a interagir com a turma. Não tentou perceber a dificuldade do aluno nem as suas 

causas, apenas a ignorou. 

Analisando os poemas com o grupo turma e perante interpretações de algumas 

expressões ou perguntas para satisfazer a curiosidade do António e do Adão, a prof tem 

algumas reacções como “Já lá vamos”. Depois, normalmente, acaba por não lhes 

responder, pelo menos de forma explícita.  

Outra situação: “Então, oh meninos, estão a perceber como os heróis aparecem na 

Mensagem?... Têm uma primeira pergunta na pág.165. Se ela aparecesse, A., o que é 

que tu respondias?” [Silêncio] “O que é que aí não percebes?”, “Não sei, stora”, “A 

pergunta é... [a prof relê], que é como quem diz... [e interpreta]”. Uma aluna explica o 

que é D. Sebastião histórico. A prof também explica. “Percebeste, A.?”, “Acho que 

sim”, “Mas achas ou percebeste mesmo?”, “Acho que sim”, “Às vezes os alunos dão 

respostas nos testes que me fazem um nervoso especial”. E ficou por aqui. 

 

Interacção – Em interacção, a prof varia no tempo que dá para a resposta – de um 

modo geral não dá tempo suficiente para os alunos pensarem e responderem, chega 

mesmo a dar ela uma resposta imediata, independentemente da tipologia da pergunta. 

Outras vezes espera um pouquinho. Também, oscila entre as perguntas fechadas, semi-

abertas e abertas. Eis alguns exemplos: Sobre o V Império, “vimos isso naquele 

primeiro poema que é...”, “O dos castelos.”, “em que a cara é...”, “...é Portugal.”, 

“Pois!”; “Um passado marcado por quê?”; “Quais são as partes da Mensagem?”; “A 

terceira parte diz respeito ao passado?”, “Não, ao futuro.”. A prof dá uma explicação: 

“...porque nós pensamos no Infante como alguém que... [espera que completem a frase]” 

e mais à frente: “D. Adão Álvares é o santo... [espera que completem a frase]”. 
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Humildade pedagógica – Perante uma pergunta do António, em tom sério, hoje a 

prof admitiu “Eu nunca tinha pensado nisso, mas há dias vi uma interpretação destes 

dois versos que relaciona...”. Não é costume fazer este tipo de observações.  

Também chegou a revelar reflexão sobre a opinião dos alunos em aula: “Olha, não 

sei bem se estou de acordo...” e remete para um texto que têm no manual. 

“Alguém falou de Excalibur. Vocês devem saber a história melhor do que eu. 

Quem a quer contar?”. A Anabela conta a história. 

 

Aprofundamento das temáticas (ou a sua falta) – Em casa a prof foi ver com que 

idade morreu D. Sebastião e informou que tinha 24 anos. O Adão afirmou, sem 

justificar: “Não pode ser!”, ao que a prof respondeu: “Foi a informação que obtive, mas 

não vamos discutir isso agora”. 

A prof conta a história de D. Adão Álvares Pereira. 

 

Reflexões sobre a actualidade/Interrupções/Desvios – O António relaciona a 

temática com Salazar: parte de uma afirmação sensata e oportuna (“Nós temos tido bons 

líderes, de Viriato a Salazar, agora estamos à espera de um outro”) e vai 

progressivamente descambando (“Agora o próximo é o Mourinho e depois o Cristiano 

Ronaldo... os dois juntos!”) até que pergunta: “A stora é de que clube?”. Inicialmente a 

prof reage às suas observações até que acaba por não responder e por pedir para se 

calarem, para não se desviarem da matéria.  

A prof conta muito brevemente a história de um aluno que teve e que só ao fim de 

seis meses é que compreendeu o poema. 

Ao retomar factos históricos, o António levanta várias questões, ao que a prof 

reage: “Já pensaram quão bom era não trazerem a política actual para o meio da 

Mensagem?” 

Mais desvios do António: “Até quando é que houve santos? Também quero ser 

santo! Santo António, o II. Vou falar com o Papa.” – a prof não reage. 

 

Interpretação  – A prof deixa transparecer a ideia da interpretação única, apesar 

de reconhecer a coexistência de várias (desde que validadas, diria eu): “O que é que isto 

quer dizer?”; “Não tem a ver com a grandeza que...”; “É... Eu não sei. Eu já vi várias 

interpretações. Uma... Outra... Não sei de qual é que os meninos mais gostam.”; “Da 

última”; “Bom, os meninos saem daqui uns heróis!”... De outra vez assisti ao diálogo 
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entre a prof e o António: “Oh stora, só uma pergunta. O facto de não ter o e em 

„sperança não tem a ver com a forma como o povo fala?”, “Não, não, não...”, “Oh stora, 

é uma boa interpretação!”, “Não, não. Já disse que não!”, o António não ficou 

convencido.  

 

Indícios de concepção sumativa  – Em tom de desabafo conclusivo, a prof disse 

“Às vezes os alunos dão respostas nos testes que me fazem um nervoso especial”. 

 

 

Legenda

Espaço eminentemente avaliativo

Espaço eminentemente de prática

Espaço eminentemente informativo

Desenrolar da aula na relação AF/AS

Iniciativa do prof

Iniciativa do aluno

AS

AF

7.ª aula 8.ª aula
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Relato das 9.ª e 10.ª aulas observadas  

Unidade temática: Mensagem 

Escola A – turma 12A 

Professora: Amélia 

 

Dia 23 de Fevereiro de 2007, 6.ª-feira, 13H40-15H10 – 75.ª e 76.ª aulas  

 

Sumário – Análise e interpretação de poemas da segunda parte da Mensagem: “O 

Infante”, “Horizonte”e “Mar Português”. 

 

Descrição – Provocados pela prof, falam dos testes que começaram a ser 

corrigidos. Disse a prof: “Tão simpáticos que nem perguntam pelos testes”, “Stora, os 

testes? Já corrigiu?”, “O que é que passou pela cabeça da Ana que não justificou as 

respostas falsas? Aconteceu com mais duas ou três pessoas. Ainda para mais é injusto 

porque foram os primeiros a fazer e vão ser os últimos a receber”. A prof ditou o 

sumário. Sempre em interacção, recuperaram a informação da ficha que deviam ler em 

casa, fizeram uma sistematização da primeira parte e analisaram os poemas da segunda, 

com algumas questões de gramática.  

Os alunos interromperam a aula com frequência. Oscilaram entre o participação 

(respondendo às perguntas da prof e tirando notas), o alheamento (alguns não tinham 

manual, a determinada altura o A. lia outro livro), a displicência (4 chegaram tarde e 

entraram alegremente sem pedir desculpa nem autorização), a boa disposição (alguns 

vão sorrindo às piadas do António e do Adão). De vez em quando deixam escapar 

pequenas manifestações de agrado, como a do Adão: pergunta a prof “O que é o sonho? 

Já ouvi aqui «ver o invisível»!”, “Nunca tinha pensado dessa forma!...”, “É por isso que 

estamos aqui.” 

 

Suportes – A análise foi sempre feita com base em texto escrito, não 

exclusivamente do manual. No entanto, “O Infante”, cantado por Dulce Pontes, foi 

também ouvido em aula, depois de analisado e sem qualquer outro tipo de trabalho.    

 

Interacção – Como é habitual, a aula desenrolou-se em interacção com o grupo-

turma. A prof usou muitas frases curtas e com perguntas também de resposta curta: 

“Estamos a preparar-nos para quê?”, “Quinto Império”; “Em quantas partes lógicas se 
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divide o poema?”; “Qual é o tempo verbal?”; “O que é a orla branca?”, “A espuma”, 

“Exactamente”... Fez também algumas perguntas para resposta mais longa, mas nem 

sempre os deixou falar: “«Quem te sagrou criou-te português» o que é que isto quer 

dizer?” fez a pergunta, mas continuou a falar. Com alguma frequência a prof relê um 

verso ou expressão, continua com “que é como quem diz” e interpreta-o retomando 

algumas palavras expressas por algumas alunas. 

 

Interrupção/desvios – As interrupções são frequentes: porque chegam atrasados, 

porque o António pergunta até quando têm de ler os 5 cap. do Memorial, porque o Adão 

diz umas piadas, porque o António se manifesta ateu... Por vezes a prof fala para mim 

com a preocupação de explicitar a situação ou de revelar informações implícitas. Reage 

às intervenções deles, deixando progressivamente de achar piada às suas observações 

até que profere um “Chega!”. Chegou mesmo a exaltar-se. Também chegou a altercar 

com o Adão a declamação do “Mostrengo”. Uma outra forma de pactuar com estes 

desvios evidencia-se quando pede à Anabela que repita o que disse “para os meninos 

ouvirem”. 

Interrupções com fugas para a actualidade – no decurso da interpretação de 

“Horizonte”, com ar um pouco jocoso, o António afirma: “É magnífico! Podíamos fazer 

agora um debate sobre isso.”, ao que a prof responde “Não, não podíamos”  

 

Intertextualidade – Na passagem à segunda parte da Mensagem fez uma pequena 

introdução, comparando o texto com Os Lusíadas. Relacionou “Horizonte” com a “Ilha 

dos amores”: “A que corresponde?”, “Ao prémio”, “Porquê?”, “Pelo esforço”. Recusou 

o desafio do António a propósito do “Mar Português”: “Oh stora, não se pode fazer um 

paralelismo com o Velho do Restelo?”, “Pode, mas agora vou fazer outras perguntas” e 

passa à gramática. 

  

(Pressão) AS – “Eu olho para o relógio e fico aflita com o tempo. Temos que ir 

avançando” e por isso, por vezes é a prof que lê os poemas. 

Como TPC, passado a meio da aula, pediu para lerem o “Mostrengo” e para 

responderem às questões do manual. 

A prof introduziu a análise gramatical no estudo dos poemas como resposta a 

pressão da AS: “Eu fiquei farta de ver asneiras nos testes...” e explorou a frase de modo 

a identificarem o sujeito, o complemento... Perante uma resposta genericamente correcta 
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indigna-se por não compreender porque respondem bem em aula e mal em teste. Acaba 

por afirmar que o que quer é que os alunos pensem quando estão no teste a resolver 

questões de gramática. 

 

Observações – A gramática é sentida como algo negativo: “Agora, deixem-me 

cometer outro crime...” e a prof faz perguntas de gramática. 

Legenda

Espaço eminentemente avaliativo

Espaço eminentemente de prática

Espaço eminentemente informativo

Desenrolar da aula na relação AF/AS

Iniciativa do prof

Iniciativa do aluno

AS

AF

9.ª aula 10.ª aula
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Relato das 11.ª e 12.ª aulas observadas  

Unidade temática: Mensagem 

Escola A – turma 12A 

Professora: Amélia 

 

Dia 28 de Fevereiro de 2007, 4.ª-feira, 15H20-16H50 – 77.ª e 78.ª aulas  

 

Sumário – Entrega dos testes e da correcção escrita. Leitura dos TPC sobre o 

“Mostrengo”. Análise de poemas da terceira parte da Mensagem. 

 

Descrição – Como o próprio sumário indica, a aula começou pela entrega e 

correcção dos testes, passou à correcção do TPC e à interpretação de poemas da 3.ª 

parte da Mensagem. Sempre na interacção habitual e com apoio no manual. A prof fez 

ainda o controlo da leitura do Memorial – a maior parte dos alunos vai no cap.6. A prof, 

que às vezes faz ameaças inconsequentes, dirige-se normalmente para o lado esquerdo 

da turma (o lado do António e do Adão), porém, hoje, está a dar mais atenção ao resto 

da turma. Desconheço as razões desta atitude: antes da aula, achei-a um pouco mais 

descontraída e os dois alunos também me parecem um mais sossegados.  

Sobre a leitura em voz alta – vários alunos lêem bem, outros não: a do Adão foi 

boa, mas não marcadamente expressiva, como o António deixa transparecer pelos 

gestos que faz em simultâneo à leitura do colega. A da Anita também é boa. Um outro é 

fraco e não obedece à pontuação, mas a prof não o corrige. No entanto, interrompeu a 

Ana “Não, não, não. Eu tenho que interromper porque há versos que não podem parar, 

tens de passar para o seguinte!”. Sobre o comportamento, registou-se, nesta aula, uma 

conversa continuada entre o A. e o A. (não é costume e a prof não reagiu). O António e 

o Adão têm várias estratégias de retardamento subtis: uma delas é fazer com que a prof 

interrompa a aula para os mandar calar, então um diz uma piada ou dá uma resposta e o 

outro repete a resposta, mas com um sinónimo: “Então, isso foi o que eu disse” torna-se 

uma frase frequente. 

 

Entrega dos testes – Os testes foram distribuídos quase sem comentários. Com 

eles foram igualmente distribuídas duas folhas de respostas de alguns alunos 

identificados. A prof chamou a atenção para a necessidade de integrarem as citações 

numa frase, assim como para aspectos formais que se valorizam nas respostas e para a 
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relação pergunta/resposta (o que se pretende com determinadas perguntas). A análise 

sintáctica foi corrigida individualmente na folha de teste, apenas retomam o conceito de 

nome predicativo do sujeito. No total demorou cerca de meia aula (20-25 minutos).  

 

Aprofundamento das questões – Nota-se pouco. Na correcção do teste, por 

exemplo, a Anita perguntou “O que é um nome predicativo do sujeito?”. A prof pediu a 

alguém que explicasse. O Adão começou e a prof retomou algumas das suas palavras 

para explicar ela a expressão. Noutra ocasião, a propósito de “Os avisos”, a prof 

escolheu um poema sem título e perguntou: “Que título poderia ter?”, ao que o Adão 

respondeu: “Ainda não o lemos!...”, “Está bem. Eu digo alguma coisa...” e partiu para a 

explicação de quem são cada um dos três avisos (Bandarra, PAV e FP). 

 

AF falhada – Ao corrigir o TPC, a prof pediu uma resposta ao A.. Segundo ele, foi 

a única que não fez. Então a prof dá a resposta e pergunta “‟tá percebido, A.?” 

 

Aceitação de leituras várias – A Joana lê uma resposta que escreveu e a prof só 

não concorda com a utilização da palavra simboliza aplicada àquele contexto. Uma 

aluna manifesta-se: “Stora, eu não vi isso como um sonho. Eu vi como...”. A prof ouve 

e responde “Nunca tinha visto isto dessa forma, eu entendo... Mas é possível. É uma 

leitura”. 

 

Desvios – De vez em quando, a prof relata conversas que tem com o marido ou 

com colegas a propósito de algum assunto abordado ou de intervenções dos alunos. 

Além disso, nas mesmas circunstâncias, declama poemas (ou parte deles), por vezes ao 

despique com o Adão ou o António. Tanto o António como a prof fazem anos amanhã. 

 

Pressão de tempo – “Vamos ler mais rapidamente porque não temos muito 

tempo”. 

 

AS – A preocupação claramente sumativa revelou-se através do TPC (p.176), 

passado com a intenção de treinar a tipologia de respostas dos testes ou exames: “Ler o 

último poema da Mensagem e responder às perguntas 1. 3. 4. e 5.”. 
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Legenda

Espaço eminentemente avaliativo

Espaço eminentemente de prática

Espaço eminentemente informativo

Desenrolar da aula na relação AF/AS

Iniciativa do prof

Iniciativa do aluno

AS

AF

11.ª aula 12.ª aula
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Relato das 13.ª e 14.ª aulas observadas  

Unidade temática: Mensagem 

Escola A – turma 12A 

Professora: Amélia 

 

Dia 2 de Março de 2007, 6.ª-feira, 13H40-15H10 – 79.ª e 80.ª aulas  

 

Sumário – Conclusão do estudo da Mensagem. Os Lusíadas e a Mensagem: 

pontos comuns e diferenças. Memorial do Convento, introdução ao estudo da obra. 

 

Descrição – O bloco organizou-se em três partes: 1) conclusão do estudo da 

Mensagem; 2) comparação desta obra com Os Lusíadas e 3) início do estudo do 

Memorial. As duas primeiras ocuparam a primeira aula e decorreram em interacção; a 

terceira foi sobretudo de exposição do próprio autor (através de cassete áudio) e da prof, 

tendo ocupado a segunda aula. O TPC foi dado no decorrer da aula, como tem sido feito 

noutras ocasiões. 

Há vários alunos que trabalham em casa – não só se percebe que leram a obra (ou 

parte dela) como a prof, depois de ver o manual?/caderno? de uma aluna comentou: 

“Ah, e a A. escreveu, escreveu, escreveu, sublinhou, sublinhou, sublinhou... Muito 

bem!”. Do ponto de vista comportamental, e apesar de algumas distracções mais ou 

menos pontuais e de algumas conversas laterais (entre o A. e o A., o Adão e a colega, 

que a prof não ouve), os alunos estiveram mais sossegados: o António faltou e, sozinho, 

o Adão faz menos comentários e os que faz têm menos eco. A Anabela tirou 

apontamentos. 

 

Suporte – Para além do manual, a prof recorreu a outros poemas da obra. Neste 

caso, leu a “Prece”, tendo escrito no quadro apenas os versos que queria que 

analisassem. Para introduzir a obra Memorial, recorreu ao registo áudio com parte do 

discurso que o autor proferiu na Suécia quando recebeu o prémio Nóbel. Foram 10 min. 

de audição sem qualquer outro tipo de exploração didáctica. Apesar de a prof ter 

avisado “Os meninos ouvem!”, nem todos estiveram concentrados. 
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Interpretação – A interpretação que a prof faz (ou leva os alunos a fazer) é 

muitas vezes orientada, como, por exemplo, “Aqui há muitas expressões negativas; não 

há ninguém que não note as negativas...” 

  

Aceitação de leituras várias – A interacção decorreu nos moldes habituais, mas 

hoje registei um momento que clarifica a concepção da prof a este nível: se é evidente 

que utilizou uma questão aberta, é não menos evidente que o fez em busca da resposta 

certa: “Que crise é esta?”. Perante várias propostas dos alunos, a prof pediu que falasse 

um de cada vez. Uma aluna diz o que pensa, a prof repetiu e acrescentou alguma 

informação. Outra aluna disse outra coisa, idem. A terceira deu a informação que a prof 

esperava; a concordância foi mais forte e já não continuou a ouvir as outras propostas. 

Criou ainda a expectativa de a A. dar a aula porque tinha muitos apontamentos, mas 

depois não lhe deu uma visibilidade privilegiada. 

 

AS – Sente-se que o TPC, em alternativa, funciona como treino para o exame: ou 

fazem um texto argumentativo com base na folha distribuída ou uma análise 

comparativa entre excertos da Mensagem e o episódio do Velho do Restelo. E a 

propósito de alguma história anterior, a prof brinca: “Oh Ana, não faça os dois!” 

 

Pressão de outras disciplinas – A propósito do TPC, uma aluna pergunta: “Pode 

ser para fazer nas férias?”, “Não tenho coragem de vos obrigar a fazer agora porque sei 

que têm muitos testes... e eu também tenho muito trabalho. Se alguém quiser ou sentir 

que quer melhorar a nota pode fazê-lo e conta para este período, senão conta para o 

próximo”. 

 

Relação com vivência dos alunos – Ao iniciar o estudo do Memorial, a prof 

lembra a presença de Saramago na escola quando estes alunos frequentavam o 8.º ano. 

Recordam vários factos. 

 

Intertextualidade – A propósito das diferenças sociais do Memorial, a prof alude 

aos quadros da vida social de Os Maias. 
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Observação – A prof não fez hoje a fichazinha de controlo de leitura que tinha 

prometido nem me parece que tenha feito posteriormente. A prof manifesta sentir mais a 

pressão do tempo para cumprir a planificação quando é mais interrompida pelos alunos, 

quando eles estão mais faladores – recorre a esse pretexto como autoridade para a 

concentração no trabalho.  

Legenda

Espaço eminentemente avaliativo

Espaço eminentemente de prática

Espaço eminentemente informativo

Desenrolar da aula na relação AF/AS

Iniciativa do prof

Iniciativa do aluno

AS

AF

13.ª aula 14.ª aula
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Relato das 15.ª e 16.ª aulas observadas  

Aula especial 

Escola A – turma 12A 

Professora: Amélia 

 

Dia 19 de Março de 2007, 2.ª-feira, dia inteiro, passeio pela Lisboa de Pessoa 

 

Situação/descrição – Fui convidada a participar da visita de estudo de que a prof 

falou no início do ano lectivo: passeio pela Lisboa de Pessoa. De manhã, a circulação 

fez-se pela zona da Brasileira do Chiado, do Teatro S. Carlos, do Martinho da Arcada; 

de tarde, visita à Casa de Fernando Pessoa, em Campo de Ourique. Foi a própria prof 

que guiou a visita. Estiveram todos os alunos, a prof, eu e a DT. Avisei previamente que 

só poderia estar de manhã. As primeiras pessoas a chegar ao local (meia hora antes) 

foram os alunos que chegam sempre atrasados às aulas (o Adão e o António e outro 

aluno) – se se sentissem penalizados por esse incumprimento chegariam a horas, digo 

eu. A prof brinca com a situação, mas não se impõe. 

A visita decorreu com normalidade, apesar de um pouco atabalhoada. A prof 

estava documentada, sabia do que falava, mas não tinha um percurso definido a priori. 

No meio dessa errância, houve várias interferências insignificantes (digo eu) que a 

perturbaram: a perseguição de um vagabundo (que até já lhe tinha acontecido), o frio e 

as pingas que caíam de vez em quando, algum desalinho(?) inesperado dos alunos, o 

tempo que se demora a mais aqui ou acolá... e quando chegámos ao Martinho da Arcada 

já não se podia entrar para visitas. Ficaram de lá regressar depois da Casa de Fernando 

Pessoa. Voltámos ao Chiado porque uns alunos queriam almoçar num restaurante 

conhecido. Combinaram encontro para as 14H00. Eu abandonei o grupo. 

Registe-se que os alunos se revelaram normais, não endeusados como a prof os 

crê e como acredita que eu creio (pelo que me disse, noutro dia, a prof de Matemática, 

que também gostava muito deles, mas já está farta). Na minha perspectiva, o António 

(que revela em aula uma boa cultura geral) não tem uma formação pessoal muito sólida: 

não só impôs a sua vontade ao grupo, como tentou enganar a senhora do elevador da 

Glória (ao usar o 7 colinas de um colega) – foi repreendido pela prof (que não o proibiu 

de fazer asneira) e fortemente repreendido pela funcionária –, como ainda repetiu a 

proeza no eléctrico, aos olhos da prof, que teve atitude semelhante, descartando a 

responsabilidade “Só gostava que aparecesse o pica”. 
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Relato das 17.ª e 18.ª aulas observadas  

Unidade temática: Felizmente Há Luar! 

Escola A – turma 12A 

Professora: Amélia 

 

Dia 11 de Maio de 2007, 6.ª-feira, 13H40-15H10 – 109.ª e 110.ª aulas  

 

Sumário – Introdução ao estudo da obra Felizmente Há Luar! O carácter épico da 

peça. 

 

Descrição – A aula foi essencialmente informativa, com base na exposição da prof 

de vez em quando interrompida pela curiosidade dos alunos. A prof também colocou 

algumas perguntas para estimular e orientar a reflexão dos alunos. Foi sobretudo uma 

aula para contar histórias, do agrado dos diferentes elementos, que, de vez em quando, 

roçou a fronteira da divagação. Diversificou os materiais usados. Na parte final, os 

alunos tiveram de ler textos que a prof distribuiu para descobrir porque se fala do 

carácter épico da peça. Houve TPC. 

Inicialmente os alunos pareciam um pouco agitados, sobretudo o António e o 

Adão, porém, depois acalmaram-se e colaboraram. São curiosos e, perante uma aula de 

histórias, tentam absorver toda a informação. 

 

Pressão de tempo – Referência apenas no início da aula quando mandou os dois 

alunos calarem-se, repetidas vezes. A prof deu sinais de enfado pela situação. 

 

Suporte – Durante a aula de hoje a prof recorreu ao livro, para recolha de 

informação da contracapa e para identificação das personagens da peça; ao quadro, onde 

tem por hábito registar tópicos que considera importantes para a contextualização 

histórica (invasões francesas, fuga real para o Brasil, ajuda dos ingleses contra os 

franceses...) – já havia usado o mesmo sistema para identificação das personagens do 

Memorial a partir do discurso de Saramago –; o seu livro da 4.ª classe (apesar de o ter 

esquecido na sala de profs); a folhas de apontamentos que distribuiu. 
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Desvios(?) – O Adão dá uma informação sobre Bethoven, que não vem muito a 

propósito, mas rapidamente se cala pois nem a prof nem o António reagem. Até que 

ponto as histórias pessoais da prof são desvios?... 

 

Relação com a vida real/actualidade – A prof faz várias ligações à realidade, 

tanto à sua como à dos cidadãos lisboetas: “Campo dos Mártires da Pátria” refere-se aos 

companheiros  de Gomes de Andrade; conta histórias pessoais e pormenores das salas 

de aula, da matéria que tinha de saber quando estudava e o que isso significava, da sua 

vivência de menina e moça – é informação pertinente embora possa raiar o pessoal 

dispensável –; usa as experiências pessoais para falar da censura. Alarga a informação a 

outros escritores como Torga e a sua poesia de intervenção, por exemplo. 

Legenda

Espaço eminentemente avaliativo

Espaço eminentemente de prática

Espaço eminentemente informativo

Desenrolar da aula na relação AF/AS

Iniciativa do prof

Iniciativa do aluno

AS

AF

17.ª aula 18.ª aula

 



Amélia  Observações 

 25 

Relato das 19.ª e 20.ª aulas observadas  

Unidade temática: Felizmente Há Luar! 

Escola A – turma 12A 

Professora: Amélia 

 

Dia 16 de Maio de 2007, 4.ª-feira, 15H20-16H50 – 111.ª e 112.ª aulas  

 

Sumário – Correcção das fichas de trabalho. Felizmente Há Luar! – acto I, leitura 

de excertos. Caracterização da situação e das personagens. 

 

Descrição – A aula foi organizada em duas partes: a primeira, correcção do TPC 

sobre gramática, foi essencialmente de treino para o exame (tiveram uma semana para o 

fazer); a segunda foi de leitura e interpretação da obra literária. A leitura foi feita em 

voz alta, depois de distribuídas as diferentes vozes pelos alunos. Apesar de ter referido a 

importância das didascálias, elas não foram lidas para se poder compreender o texto. 

Como acontece em todas as aulas (ou quase), a prof não ignora a minha presença, 

apesar de se revelar segura na matéria que lecciona. 

Os alunos manifestam-se negativamente em relação à TLEBS, sentem-se cobaias 

do sistema (tal como a prof). Praticamente toda a turma fez o TPC, exceptua-se o 

António (e o Adão?). 

 

AS – A primeira parte da aula esteve muito relacionada com a AS externa, já que 

o exercício que tinham de resolver saíu num exame. Aliás, a gramática encontra-se 

muito ligada à necessidade de preparação para o exame. A prof evidenciou este facto 

várias vezes: “Um outro exercício que costuma aparecer; apareceu o ano passado e há 

dois anos”; “Outro exercício que costuma sair...”. Além disso, foi chamando a atenção 

dos alunos para diferentes aspectos relativos aos exames. Por exemplo, tanto se podem 

referir pronomes como articuladores, embora este último conceito seja mais genérico. 

Os alunos também deram sinais da pressão dos exames: falaram de figuras de 

estilo de que já não se lembravam e começaram a divagar um pouco, ao que a prof 

respondeu “Mas agora estou mais interessada em saber como fizeram...” para continuar 

a correcção do exercício. 

 



Amélia  Observações 

 26 

Feedback – O feedback que deu integra-se na tipologia habitual: para exercer uma 

função certificativa (“Sim, sra.!”) 

 

Humildade da prof – Depois de ter dado a sua anuência a uma aluna, a prof 

aceitou a observação de outra aluna que considerou haver um engano no exercício que 

tinham de fazer sobre o Memorial. É que para mudar de voz o autor costuma iniciar a 

fala com letra maiúscula, logo “Afinal” e não “afinal”. Ao que a prof confirmou “Tens 

razão, Ana”. Mas como alguém reparou que para o mesmo sujeito não se podem usar 

dois pronomes diferentes (3.ª e 1.ª pessoas), a prof acabou por gracejar “Temos que 

dizer a Saramago que se enganou” 

 

Afectividade – A prof tem uma forma muito afectiva de estar e de falar, manifesta 

não só pela dificuldade em impor-se quando o António e o Adão decidem abusar dos 

comentários como pela relação que tem com as alunas (sobretudo extra-aula) como 

ainda pela forma como declama ou como fala da beleza dos poemas ou de expressões. 

Por exemplo, a propósito da hipálage: “Lembram-se da figura muito usada por Eça de 

Queirós?... «um cigarro pensativo»”, “Ah, é a hipálage!”, “Pois é. E esta é tão linda!...” 

 

Intertextualidade – Ligação ao estilo de Eça a propósito do uso da hipálage. 

Aquando do estudo de Felizmente Há Luar! faz a ligação também à informação 

histórica falada na última aula e a uma pequena situação do texto de Saramago: “Não 

serve para a tropa” é abandonado (prof e Anita). 

 

 Antecipação a aprofundamento – Através de questões abertas, a prof explorou 

o conteúdo do texto antes de o lerem e aprofundou um pouco, por vezes fazendo 

analogias com os anos 60. Como seria de esperar, a prof ou os alunos interpretam o 

texto para além do dito. 
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Legenda

Espaço eminentemente avaliativo

Espaço eminentemente de prática

Espaço eminentemente informativo

Desenrolar da aula na relação AF/AS

Iniciativa do prof

Iniciativa do aluno

AS

AF

19.ª aula 20.ª aula
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Relato das 21.ª e 22.ª aulas observadas  

Unidade temática: Felizmente Há Luar! 

Escola A – turma 12A 

Professora: Amélia 

 

Dia 23 de Maio de 2007, 4.ª-feira, 15H20-16H50 – 115.ª e 116.ª aulas (as aulas 

nº113 e 114 foram de teste de avaliação) 

 

Sumário – Continuação da análise do 1º acto. Actos ilocutórios. 

 

Descrição – A aula foi organizada em duas partes desequilibradas: a primeira de 

leitura e análise de mais uns excertos da obra, intercalando interacção com leitura 

dialogada de texto; a segunda (os últimos 20 min.) de trabalho sobre os actos 

ilocutórios. A prof dirigiu-se-me várias vezes, para eu me dar conta da graça das 

intervenções dos alunos: “Ouviu o que ela disse? Tssssss...” (para dizer revolução). Ao 

falar de questões relacionadas com a TLEBS a prof não assume o seu conhecimento de 

modo igual ao da literatura, refere vários livros e gramáticas, pessoas e conversas com 

outros profs na sala de profs e em acções de formação – uma coisa é o saber 

consolidado outra é o balofo (digo eu), o conhecimento ainda em aprendizagem. 

Hoje, o António e outro aluno e o Adão faltaram à aula porque foram 

seleccionados para jogar basquete. A turma esteve bastante participativa (mais do que é 

habitual, parece-me – só à 3.ª tentativa a prof conseguiu começar a aula) e com menos 

desvios – será que ficam apagados (ou intimidados) com a presença dos colegas? 

Cheguei mesmo a ouvir pela primeira vez uma aluna falar – tudo o que disse sobre 

Matilde era verdade, mas a prof acabou por não aceitar a informação pois tudo “o que 

dizes é verdade, mas deste um grande salto. Isso é já no 2.º acto.”. Só 4 ou 5 alunos 

fizeram o TPC: ler o 1.º acto. 

 

Interacção – Por mais do que uma vez, os alunos reagiram uns aos outros, 

estabelecendo uma interacção horizontal. A prof também colocou algumas questões 

abertas com porquê? e como?, apesar de se limitar ao mais óbvio (de não alargar muito 

os horizontes). Ao nível da interacção confirmei a tendência da prof para se dirigir 

repetidas vezes aos mesmos alunos. 
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Aprofundamento – A propósito dos estratos sociais, a prof fala de uma lei que 

D.Afonso IV(?) fez para definir o vestuário das diferentes classes. Explicou depois o 

sistema das cortes e esclareceu o significado de jacobino, maçonaria... 

 

Antecipação da leitura – Nesta aula a prof falou muito antecipando a leitura; os 

alunos que já leram ajudaram-na nesta tarefa. 

 

Ligação à realidade dos alunos – A propósito da maçonaria e do Clube dos 

Rotários referiu-se a uma palestra que houve em tempos na escola com um senhor... A 

Anita tinha participado na palestra. 

 

Humildade da prof(?)/autonomia dos alunos(?) – Perante uma quantidade de 

perguntas sobre a maçonaria, a prof conta o que sabe, mas também diz que não sabe 

muito e conclui “vocês vejam, investiguem,” desenrasquem-se para saber mais. 

 

AS – Ao falarem de actos ilocutórios, a A. formulou uma pergunta: “Basta saber 

ou temos que compreender?”, deixando assim transparecer a sua preocupação com o 

exame. Não consegui registar as palavras exactas da prof, mas quase não reagiu. A prof 

leu o que estava escrito na definição, chamando a atenção dos alunos para os verbos 

usados e dando dicas. 

 

Observações – Hoje, na sala de profs, todos falavam do concurso a prof titular. A 

Amélia pensa reformar-se no próximo ano, mas vê-se obrigada a concorrer porque não 

sabe o que lhe pode vir a acontecer.  

Legenda

Espaço eminentemente avaliativo

Espaço eminentemente de prática

Espaço eminentemente informativo

Desenrolar da aula na relação AF/AS

Iniciativa do prof

Iniciativa do aluno

AS

AF

21.ª aula 22.ª aula
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Relato das 23.ª e 24.ª aulas observadas  

Unidade temática: Felizmente Há Luar! 

Escola A – turma 12A 

Professora: Amélia 

 

Dia 25 de Maio de 2007, 6.ª-feira, 13H40-15H10 – 117.ª e 118.ª aulas 

 

Sumário – Continuação do estudo dos actos ilocutórios. Continuação da análise 

de Felizmente Há Luar! 

 

Descrição – A aula foi organizada em duas partes: a primeira, em interacção, de 

correcção da ficha sobre o funcionamento da língua; a segunda de leitura dialogada da 

obra, intercalada pela sua interpretação e análise. 

Os alunos, sobretudo o António e o Adão, estiveram agitados e com bastantes 

interrupções, quer com perguntas quer com conversas laterais. Como é habitual, a prof 

começa por lhes achar muita graça até que se vai irritando, manda-os calar e eleva 

progressivamente o tom, chegando ao grito. Hoje foi mesmo necessário os colegas 

intervirem; eles acalmaram-se, mas com facilidade regressaram ao mesmo 

comportamento. 

 

TLEBS – A prof diz que três colegas na sala de profs não conseguiram entender-

se em relação a esta questão da TLEBS. Acabou por passar a mensagem da sua relativa 

insegurança. Houve, aliás, questões que os alunos colocaram e que puseram em causa as 

afirmações e conceptualizações, cuja síntese me parece frágil. 

 

Sínteses – As pequenas sínteses que vão surgindo na aula são quase sempre feitas 

pela prof e de forma explícita. Hoje surgiram sobre D. Miguel Forjaz para retomar a 

obra ou como paráfrase do excerto lido. 

 

Ligação à actualidade/realidade – Nem sempre foi conseguida ou constituíu 

preocupação da prof. Para ela é fácil falar da sua juventude (e contou um episódio 

quando pela primeira vez viu a repressão na Baixa, junto ao Tribunal da Boa-Hora – 

acabava de chegar a Lisboa). Porém, fugiu à curiosidade do António: “Oh stora, Morais 
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Sarmento não é um político da actualidade?”, “Oh meninos, vocês sabem muito de 

História. Há ruas com esses nomes; foram personagens reais. Se forem consultar...” 

 

Desvios/Interrupção – As interrupções, mais ou menos a propósito, foram 

frequentes. O António gosta de mostrar a sua sabedoria, então perguntou e respondeu 

logo de imediato: “Qual é a diferença entre os anglicanos e os cristãos? É que os 

anglicanos podem divorciar-se!”  

 

Pressão de tempo – “Antes da hora acabar, nós temos de avançar” 

 

Perguntas fechadas e semi-abertas – Para a interpretação de um excerto do 

texto, fez várias perguntas fechadas. Também deixou propositadamente várias frases 

incompletas: “O que há aqui de muito importante é a caracterização de...”; “Ele definiu-

se como alguém que...”. E algumas aparentemente abertas: “E como acaba o 1.º acto?”; 

“Esta é uma frase que eu acho que se pode considerar irónica. É ou não? Porquê?”  

Legenda

Espaço eminentemente avaliativo

Espaço eminentemente de prática

Espaço eminentemente informativo

Desenrolar da aula na relação AF/AS

Iniciativa do prof

Iniciativa do aluno

AS

AF

23.ª aula 24.ª aula
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Relato das 25.ª e 26.ª aulas observadas  

Unidade temática: Felizmente Há Luar! 

Escola A – turma 12A 

Professora: Amélia 

 

Dia 30 de Maio de 2007, 4.ª-feira, 15H20-16H50 – 119.ª e 120.ª aulas 

 

Sumário – Entrega e correcção dos testes. Análise de Felizmente Há Luar! – 2.º 

acto. 

 

Descrição – O bloco foi organizado em duas partes que coincidem, sensivelmente, 

com as duas aulas: a primeira de correcção do teste; a segunda de leitura e análise da 

peça. Foi usada a metetodologia habitual. 

Com frequência, alguns alunos tentaram dar a volta à prof e ela cedeu mesmo 

quando disse que não. Confirma-se que as chamadas de atenção para haver silêncio e 

abolir os comentários não surtem efeito. Dá a ideia de que quando se calam é porque 

querem. Houve vários momentos de confusão. Na parte final da aula (cerca de 20 min) 

já ninguém estava com vontade de estar ali. Havia talvez seis alunos atentos, os do meio 

da frente... nem a Anita nem a Anabela!... 

 

Correcção do teste – A prof entregou os testes juntamente com uns trabalhos 

antigos. Desta vez não distribuiu nenhuma correcção escrita. Foi fazendo comentários 

breves: “Isso é que é subir!...” (o A. começou com 8 e teve 16); “Eu ponho-te de 

castigo.”, “Por causa de que pergunta?”, inquiriu a Anita. A prof deu a média da turma 

(15,5). Nos próprios testes corrigiu a gramática, no entanto fez alguns reparos 

meramente correctivos, dei apenas por uma situação de correcção orientadora: “Se 

vocês substituírem o por outro pronome, como isso, verão que funciona”. Deu também 

orientações ao nível da resposta formal: “Quando se pede para situarem o excerto, têm 

de dizer, ainda que de forma breve, o que acontece antes e depois”. De resto, ao fazer a 

correcção de algumas perguntas sobre literatura para toda a turma, aproveitou para fazer 

sínteses de diferentes partes de Os Lusíadas, distinguiu luxo de luxúria... 

 

AS – Todo o espaço de correcção do teste foi muito sumativo, em especial nas 

referências que fez a formas de resposta. Também chamou a atenção dos alunos para o 
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facto de algumas perguntas do teste terem sido já usadas em exame: “Esta era uma 

pergunta de exame. Mas, atenção, quando se pede um aspecto para ser aprofundado têm 

de escolher um, não precisam de ser penalizados por fazerem uma lista que não é 

aprofundada”. 

 

Feedback – Foi normalmente correctivo, embora pontualmente seja orientador (cf. 

correcção do teste). Registo um diálogo da prof com o António: “Oh António, mas 

continuas com um defeito: começas a escrever por ali abaixo e não páras”, “Como 

Saramago” e o Adão acrescentou: “Ele imbuiu-se de tal modo do espírito discursivo de 

Saramago que conseguiu escrever desta forma árdua”, “Só eu e o Saramago 

conseguimos fazer uma redacção com cinco frases!”. À Ana a prof disse: “Ponho-te de 

castigo, Ana Sofia, este erro já vem há muito: a vírgula não se põe depois mas antes de 

pois, de porque...”. Noutra ocasião: “Oh António, tu não podes ser assim. Tu percebes 

bem, mas respondes ao lado. Vá, diz lá!”. Ele faz algum esforço, mas a prof continua: 

“Se fosse num teste tinhas de dizer assim:...”. Porém, não dá a resposta completa nem 

ninguém a dá. 

 

Ligação à realidade – A propósito da luxúria, contou mais uma história de 

quando tinha 7 anos. Contou a história de “o rei vai nu”. 

 

Interacção – A prof hoje fez algumas perguntas abertas sobre a peça. Os alunos 

foram dando a informação, a prof repetia a ideia pelas suas palavras e confirmava com a 

cabeça a correcção das respostas. Perante uma resposta incompleta da A., a prof diz “E 

não é só isso...” e completa-a, não pede ajuda aos restantes alunos. Fez uma pergunta à 

Marta (que pertenceu ao ensino especial até ao 9.º ano e ainda agora precisa de mais 

tempo para pensar, disse-me a prof noutra altura). Dá-lhe algum tempo. Porém, uns e 

outros começam a responder e a prof deixa-se levar com a confusão. A pergunta era 

difícil.  

 

A presença da investigadora – Com frequência a prof olhou para mim para 

confirmar o que dizia ou para que eu ouvisse ou me apercebesse das graças dos alunos. 

Também hoje, excepcionalmente, a Anabela me fez mais do que uma pergunta (em vez 

de a fazer à prof). 
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Legenda

Espaço eminentemente avaliativo

Espaço eminentemente de prática

Espaço eminentemente informativo

Desenrolar da aula na relação AF/AS

Iniciativa do prof

Iniciativa do aluno

AS

AF

25.ª aula 26.ª aula
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Relato das 27.ª e 28.ª aulas observadas  

Unidade temática: Felizmente Há Luar! 

Escola A – turma 12A 

Professora: Amélia 

 

Dia 1 de Junho de 2007, 6.ª-feira, 13H40-15H10 – 121.ª e 122.ª aulas 

 

Sumário – Conclusão do estudo da peça. Elementos simbólicos. Ficha de 

trabalho. 

 

Descrição – Os blocos costumam iniciar-se com a matéria; as conversas extra 

acontecem apenas com duas ou três alunas que acompanham a prof na entrada na sala 

de aula. Hoje foi diferente: o primeiro diálogo com o grupo turma foi sobre festas e 

apresentação de projectos das várias turmas, inclusive de desporto. O tempo é 

inteiramente dedicado à sistematização do estudo da peça, em interacção (ou mais 

monólogo da prof), intercalada com a leitura de parte de uma ficha e a resolução de uma 

outra. No final da aula, fizeram o ponto da situação e decidiram combinar uma aula para 

esclarecimento de dúvidas. 

Embora com momentos de pausa, os alunos estiveram bastante agitados, 

principalmente no início da aula (até o A.!). Houve três alunos que chegaram 

francamente atrasados (a Ana, o Adão e o António, entre 30 e 40 min), mas a prof não 

reagiu. Não estiveram particularmente participativos (o tempo está quente, mas não em 

excesso, “felizmente”, dizem os profs). 

 

Metodologia – Hoje foi bem visível a metodologia usada pela prof, que explora as 

diferentes temáticas com recurso às suas fichas de leitura disfarçadas, incluídas no meio 

do livro (também com o Memorial e com os poemas tinha sido perceptível o uso de 

fichas ou os comentários registados no livro). A sistematização é feita sobretudo pela 

prof. Hoje ouviu-se muito a voz dela. 

 

Gestão do espaço e da atenção à turma – Hoje, a prof, que esteve mais virada 

para o lado da janela (o meu lado), deslocou-se para o lado oposto apenas quando os 

últimos alunos chegaram – a presença do Adão e do António não lhe é, de facto, 
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indiferente. E continua a achar graça aos seus comentários: “É que vocês são tão tolos 

que não consigo ficar séria”. 

 

Profundidade? – O António não sabe o que significa apoteose. A Anita responde 

mais ou menos e a prof não lhe exige uma resposta inequívoca nem pede ajuda a outros 

alunos, explica ela própria. Então, o António relaciona com uma personagem de um 

filme (ou com o Barat?). Claramente, a prof não a identifica e passa à frente, não 

pegando na deixa do aluno e, consequentemente, não sabendo se a relação foi bem feita 

ou não.  

 

Rigor/exigência? – A prof distribuiu uma ficha para resolverem e entregarem, 

mas as instruções não foram inequívocas: “Ah, é para entregar?”, “Ah, não se pode abrir 

o livro?”. Durante a resolução da ficha, supostamente individual, há vários que 

conversam com o vizinho do lado, de trás... Além disso, a prof tinha dito que não 

aceitava mais trabalhos porque tinham sido pedidos há muito tempo, mas foi aceitando. 

Ainda hoje conversou com o Adão sobre o assunto; ainda o fará, pois não quer baixar a 

nota. 

Legenda

Espaço eminentemente avaliativo

Espaço eminentemente de prática

Espaço eminentemente informativo

Desenrolar da aula na relação AF/AS

Iniciativa do prof

Iniciativa do aluno

AS

AF

27.ª aula 28.ª aula
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Relato das 29.ª e 30.ª aulas observadas  

Aula: Última 

Escola A – turma 12A 

Professora: Amélia 

 

Dia 6 de Junho de 2007, 4.ª-feira, 15H20-16H50 – 123.ª e 124.ª aulas 

 

Sumário – Auto-avaliação. Correcção da ficha sobre funcionamento da língua. 

 

Descrição – Supostamente esta seria a penúltima aula, mas os alunos disseram 

que na 6.ªf vão a um concerto, pelo que foi a última aula. Apesar de a prof ainda não ter 

feito todas as contas de modo a chegar à nota final, decidiu tratar da avaliação e revelar 

os dados a que chegou. Marcaram um dia para esclarecer dúvidas: 6.ªf, dia 15, das 

11H55 às 12H40. Nesse dia deverão também levar feito o exercício da carta distribuído 

hoje. Na segunda parte da aula fizeram exercícios de funcionamento da língua, a partir 

das fichas que a prof foi dando ao longo da última unidade temática. 

Os alunos estão visivelmente cansados, desmobilizados; a Anabela pediu dispensa 

da aula (para ir namorar?!), a prof autorizou. Os restantes estão sossegados, mas 

adormecidos. 

 

AS interna – O diálogo sobre as notas finais demorou cerca de 20 min. A prof 

lembrou-lhes que é norma na escola partir das notas justas, depois ver a nota do ano 

todo e depois fazer as médias com o 10.º e o 11.º anos. A prof já tem todos os números 

brutos e fez cerca de metade das contas necessárias, ou seja, para metade da turma já 

encontrou a nota resultante da fórmula 80% testes + 10% trabalhos + 10% atitudes. 

Ditou-as. Também ditou a média dos testes de todo o ano, assim como as de 10.º e 11.º. 

“A stora faz as médias?”, “Mais ou menos”. Quase sem me dar conta, a prof distribuíu a 

ficha de auto-avaliação que só recolheu no final da aula; não falaram sobre ela – estará 

banalizada?  

 

AF – Perante um exercício, o A. não percebe. A prof vai dizendo que é fácil e dá-

lhe tempo, mas o António chateia-se e responde. Depois justifica-se: “Eu contei. Dei-lhe 

um minuto!”. 
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Legenda

Espaço eminentemente avaliativo

Espaço eminentemente de prática

Espaço eminentemente informativo

Desenrolar da aula na relação AF/AS

Iniciativa do prof

Iniciativa do aluno

AS

AF

29.ª aula 30.ª aula
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Reflexões globais minhas sobre a actividade lectiva da Amélia   

 Pontualmente, aprofunda ela própria as temáticas, porém não o faz 

sistematicamente nem leva os alunos a fazê-lo, fá-lo ela própria. 

 A gramática, fruto de um conhecimento ainda não muito consolidado 

(apesar de a prof ter a TLEBS estudada e discutida, no ano passado, creio), 

surge por imperativo de exame. Parece muito associada à AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


