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Capítulo VII 

 

 

Conclusão 
 

 

 

 
As conclusões de uma investigação desta natureza, de cunho 

fortemente exploratório, não têm outro significado senão o de procurar 

contribuir para ampliar o conhecimento sobre o fenómeno em estudo, não 

só pela confirmação das ideias já conhecidas, mas também pela novidade 

que eventualmente acrescentam, ainda que pontual, ou pelas interrogações 

que suscitam. Como Nóvoa (1991) sugere, mais importante que as 

respostas, são as perguntas. 

Com consciência destas questões, no presente capítulo procuro 

sistematizar as principais ideias que se evidenciam nas práticas curriculares 

de Francisca e de Margarida, sem qualquer intenção de estabelecer 

comparações entre as duas professoras ou de sugerir generalizações para o 

universo dos professores de Matemática. A pretensão é compreender estes 

casos, identificar aspectos fundamentais e problematizar sobre eles. 
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As conclusões sobre as práticas curriculares serão aqui retomadas em 

termos da relação com o currículo oficial, do protagonismo e da 

legitimação curricular, das influências que sobre elas actuam. As 

conclusões apontadas servem de base a um conjunto de considerações 

gerais, que sugerem algumas implicações para o desenvolvimento 

curricular e para o desenvolvimento profissional de professores de 

Matemática. Para terminar, num apontamento final explico o significado do 

título escolhido para esta dissertação. Mas antes, na primeira secção, 

apresento uma breve síntese, na qual recordo o objectivo do estudo, as 

opções metodológicas e os pressupostos teóricos assumidos. 

 

 

Breve síntese 

 

 

O presente estudo inscreve-se na área de investigação sobre o 

professor de Matemática e tem como objecto principal de análise as suas 

práticas de ensino, perspectivadas do seu ponto de vista, integrando o que 

faz e as razões do que faz, a sua acção e o seu pensamento. Esta temática é 

de especial interesse no período que actualmente se vive em Portugal. Após 

décadas marcadas pela “aula tradicional de Matemática”, resultante de um 

programa decidido pelo poder político e imposto aos professores e alunos, 

surgem grandes mudanças no que diz respeito ao conteúdo dos programas 

da disciplina e ensaiam-se, em especial, ao nível do ensino básico, algumas 

alterações relativamente ao processo de desenvolvimento curricular, as 

quais valorizam a autonomia da escola e a flexibilização curricular. 

Compreender as práticas de ensino da Matemática, com ênfase na 

vertente curricular é, pois, o objectivo deste estudo. Para tal, considero 
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importante atender a quatro aspectos. O primeiro é a relação do professor 

com o currículo oficial, em particular, com os programas, que assumem um 

carácter prescritivo na tentativa de determinar o ensino da Matemática. O 

segundo é o protagonismo curricular do professor, que se justifica pelo 

pressuposto de que o professor é um agente curricular decisivo que se 

exerce nas práticas de ensino da Matemática que conduz junto dos alunos. 

O terceiro é a legitimidade curricular, que interessa ter em conta para 

compreender a lógica e coerência das decisões que o professor toma ao pôr 

em prática o currículo. O quarto são as influências que se repercutem nas 

práticas curriculares do professor, quer de natureza contextual, quer de 

natureza pessoal, presumindo-se que o professor é um profissional, com 

uma identidade e conhecimentos próprios, que desenvolve a sua profissão 

em contextos com diversos graus de amplitude, desde o nível político-

administrativo até à sala de aula. Assim, tendo em vista a compreensão das 

práticas curriculares do professor de Matemática, procuro responder às 

seguintes questões:  

1. Como se relaciona com o currículo oficial? 

2. Qual é o seu protagonismo curricular? 

3. Como legitima as suas práticas curriculares? 

4. Quais são as principais influências nas práticas curriculares? 

Para concretizar o estudo, considerei duas professoras de Matemática, 

de diferentes ciclos, correspondentes a contextos curriculares diferentes. 

Margarida é professora numa escola secundária e lecciona no âmbito do 

programa ajustado de Matemática. Francisca é professora de 2º ciclo numa 

escola que aderiu ao projecto de gestão flexível do currículo e lecciona 

Matemática no quadro dos programas em vigor desde 1991. São ambas 

profissionais competentes e com uma vasta experiência de ensino da 
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Matemática, bem integradas nas respectivas escolas, nas quais 

permanecem, à data da recolha de dados, há cerca de dez anos.  

O estudo foi conduzido no quadro da investigação interpretativa, 

centrada na procura do significado que os indivíduos atribuem aos 

fenómenos, sendo dada especial atenção à dimensão narrativa do discurso 

das professoras. Cada professora deu origem a um estudo de caso, no qual é 

feita a sua apresentação, com um breve retrato e o traçado do seu percurso 

biográfico, são caracterizados o seu eu profissional e o seu conhecimento 

didáctico, é descrito o seu contexto profissional, analisada a forma como 

faz a gestão curricular e o modo como põe o currículo em acção com os 

alunos — o qual é ilustrado com diversos episódios da sala de aula. Para 

além disso, é apresentada a sua reflexão pessoal sobre a forma como 

sentem as práticas curriculares.  

A estrutura dos casos resultou da combinação entre o processo 

analítico sobre os dados recolhidos e as assunções teóricas que foram 

tomadas como basilares, as quais incidem sobre o professor e sobre o 

currículo. Relativamente ao professor, pressupõe-se que é um profissional, 

que possui um conhecimento próprio e específico para ensinar Matemática, 

que trabalha em contexto, mediado pelo seu profissional. A sua identidade 

e conhecimento profissionais desenvolvem-se continuamente, marcados 

pelo percurso que vai fazendo, no qual a experiência lectiva representa uma 

fonte de grande aprendizagem. Relativamente ao currículo, pressupõe-se 

que este não se esgota num texto escrito, mas envolve diversos níveis de 

configuração até chegar à sala de aula, para os quais concorrem as decisões 

de diversos actores curriculares, nomeadamente no âmbito político-

administrativo, de gestão da escola e de realização da sala de aula. O 

professor é considerado um protagonista curricular privilegiado, que exerce 
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um papel decisivo na gestão curricular e na definição do currículo em 

acção. 

 

 

Conclusões do estudo 
 

 

Relação com o currículo oficial 

 

Num sistema educativo com a tradição do português, o currículo 

oficial é um elemento fundamental na compreensão das práticas 

curriculares dos professores. Para caracterizar a relação do professor com o 

currículo oficial, considero relevante atender às seguintes questões: 

• Que visão tem sobre o currículo? 

• Que adesão manifesta relativamente às suas orientações? 

• Que papel desempenha este nas suas práticas de ensino? 

• Como sente a questão de cumprir o programa? 

 

Margarida e Francisca distinguem-se claramente em relação a estes 

aspectos, que parecem estar significativamente marcados pela visão que 

cada uma delas tem sobre o que é o currículo. 

 

A pluralidade de significados. As professoras têm visões muito 

distintas sobre o currículo oficial.  

Para Margarida, o currículo oficial está directamente associado ao 

programa de Matemática do ensino secundário. Sempre que utilizou o 

termo currículo foi com este significado, contextualizado na sua disciplina, 

quer relativamente a cada um dos anos de escolaridade do ensino 
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secundário, quer considerando-o em bloco para os três anos. Além disso, ao 

referir-se ao programa, está, na maioria das vezes, a referir-se 

exclusivamente aos temas matemáticos, que normalmente designa por 

conteúdos, apesar de saber que o programa inclui outras componentes. A 

importância que atribui aos objectivos, às indicações metodológicas e à 

avaliação surgem claramente desvalorizadas, retendo dos recursos aquilo 

que se sublinha ser obrigatório: a utilização de calculadoras gráficas.  

Para Francisca, o currículo oficial está associado a diversas ideias. Por 

um lado, utiliza o termo para se referir ao conjunto de aprendizagens que a 

escola proporciona aos alunos, incluindo aqui todas as disciplinas, áreas 

não disciplinares, e outro tipo de iniciativas a que os alunos poderão ter 

acesso ao longo de todo o 2º ciclo. Por outro lado, o mesmo termo é usado 

para se reportar à disciplina de Matemática, em relação à qual também usa 

o termo programa, tanto no que diz respeito a cada um dos anos, como ao 

conjunto do ciclo. Encara as diferentes componentes do programa de forma 

integrada, mas valoriza especialmente os objectivos da aprendizagem da 

Matemática, os quais vê em relação com as finalidades e objectivos gerais 

do 2º ciclo. Os conhecimentos matemáticos estão subordinados aos 

objectivos e são vistos em relação com as orientações metodológicas, que 

considera fundamentais. 

Desta forma, enquanto Margarida comparte a visão de currículo que 

prevalece no contexto português, associado ao programa da disciplina 

(Pacheco, 1996), Francisca olha-o de uma forma mais abrangente, 

considerando o todo curricular que concorre para a formação integral do 

aluno. Uma interrogação que se pode desde já colocar tem a ver com a 

razão de ser de concepções tão díspares.  

Margarida sempre foi professora de Matemática, numa escola 

secundária, mesmo quando leccionava apenas no 3º ciclo, nível em que a 
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tradição disciplinar é fortíssima (Hargreaves, 1998). Sempre leccionou 

programas centralmente definidos, numa lógica de dar a matéria, sendo os 

conteúdos controlados por um exame imposto aos alunos — que foi 

também o modelo que recebeu enquanto aluna do ensino secundário.  

Por sua vez, Francisca leccionou diversas disciplinas antes de se fixar 

no 2º ciclo, que por natureza, é menos espartilhado, existindo até 

disciplinas associadas em áreas, como é o caso da Matemática e das 

Ciências Naturais. A sua experiência no conselho executivo abriu-lhe 

novas perspectivas sobre o papel da escola e sobre as suas 

responsabilidades em proporcionar ao aluno uma formação completa e 

integrada. O projecto de gestão flexível do currículo vem reforçar uma 

ideia de currículo mais global, que não se esgota nas disciplinas, e introduz 

a noção de competência como algo transversal e integrador. Estas 

diferentes experiências, em ciclos com características distintas, e com 

diferentes vivências de escola não serão, com certeza, alheias às diferenças 

na forma como as professoras vêem o currículo oficial. 

 

A adesão parcial, a adesão completa. As professoras aderem de 

forma muito diferente ao programa da disciplina de Matemática.  

Margarida não questiona a pertinência dos temas mas critica a 

abordagem proposta para o seu tratamento, no seu entender, demasiado 

intuitiva e desformalizada. As restantes orientações metodológicas não 

suscitam grande entusiasmo em Margarida, à excepção das recomendações 

de retomar os temas progressivamente (espiral) e de estabelecer conexões 

entre eles — que são aquelas de que por sua iniciativa fala. Das outras, 

umas são-lhe um pouco difíceis de concretizar, como o trabalho de grupo, 

os relatórios ou a avaliação, outras ainda não experimentou, como a 

modelação, e outras têm implícita a valorização de um tema de que não 
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gosta, a Estatística, contexto adequado para desenvolver a capacidade de 

utilizar a Matemática na interpretação e intervenção do real. No que diz 

respeito aos recursos, como os materiais manipuláveis e as calculadoras 

gráficas, Margarida mostra-se agradada.  

Por seu lado, Francisca adere totalmente ao programa do 2º ciclo. 

Agradam-lhe os objectivos de aprendizagem da Matemática, incidindo 

sobre atitudes, capacidades e conhecimentos, e mais recentemente 

formulados enquanto competência matemática, a abordagem intuitiva e por 

descoberta que propõe aos conteúdos, a valorização da Geometria e da 

Estatística, a legitimação do uso da calculadora, as orientações 

metodológicas em geral, o reconhecimento da importância do papel do 

aluno na aprendizagem.  

Desta forma, enquanto Margarida sente pouca sintonia com o 

programa, em especial, com a abordagem que sugere à Matemática, 

Francisca adere-lhe sem restrições. Uma interrogação que se pode colocar 

tem a ver com a razão de ser de posicionamentos tão distintos. É certo que 

os programas correspondem a ciclos diferentes de escolaridade mas 

assumem opções que, no essencial, são muito semelhantes, como foi 

observado no capítulo III. Outro aspecto que têm em comum é que, em 

ambos os casos, marcam uma enorme diferença em relação aos programas 

anteriores, talvez ainda mais expressiva no ensino secundário, que, recordo, 

não sofriam alterações significativas há cerca de vinte anos. 

A grande crítica de Margarida vai para a abordagem proposta aos 

conhecimentos matemáticos, que no anterior programa do ensino 

secundário valorizava a abordagem analítica, a linguagem formal, o cálculo 

algébrico. É esta a âncora de Margarida em relação à Matemática do ensino 

secundário, onde apreciou os ensinamentos do professor que primava pela 

clareza e rigor e que posteriormente seria também seu orientador de 
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estágio. Depois desta sua experiência como aluna, Margarida não volta a 

contactar com o ensino secundário a não ser quando é orientadora, já no 

contexto do novo programa, onde se confronta com as novas orientações 

que esbarram com as concepções profundas que desenvolveu sobre a 

disciplina enquanto aluna, que se sabe poderem ter um enorme peso no 

professor (Ball, Lubienski & Mewborn, 2001).  

O percurso de Francisca é muito distinto. Para além de não reter como 

especialmente marcante a sua experiência matemática enquanto aluna, 

sente-se desde há muito desafiada pelo raciocínio matemático, pela 

resolução de “charadas”, aspecto que marca a relação que actualmente tem 

com a disciplina. Profissionaliza-se como professora de Matemática nos 

finais dos anos 80, uma altura especialmente dinâmica da discussão e 

renovação das perspectivas curriculares em Matemática. O contacto de 

Francisca com este novo mundo teve bastante impacto no seu ensino — 

recorde-se que ela já usava as calculadoras nas suas aulas antes mesmo de 

serem permitidas pelos programas. Além disso, desde aí tem procurado 

formação relacionada com a reforma curricular, lê e discute muitas 

publicações do domínio da Didáctica da Matemática. Estas diferenças no 

percurso de relação com a Matemática e de contacto com as tendências 

curriculares actuais não serão com certeza alheias às diferenças na forma 

como as professoras aderem ao currículo oficial. 
 

A normalização e a flexibilização. As professoras reconhecem o 

currículo oficial como estruturante das suas práticas lectivas mas 

equacionam de forma distinta o seu papel.  

Margarida queixa-se da indefinição do texto curricular, o que constitui 

para si factor de grande preocupação. No seu entender, o programa deveria 

listar de forma completa e exaustiva os conteúdos matemáticos, numa 
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perspectiva de normalização. Em relação às outras componentes 

programáticas, Margarida não faz referências. Este seu desejo visa eliminar 

a incerteza quanto àquilo que se espera que ela — bem como todos os 

professores do ensino secundário — ensine aos alunos, de modo a reduzir 

as diferenças em termos da preparação que lhes é proporcionada. Que grau 

de aprofundamento para cada um dos conteúdos? Que nível de 

formalização é de exigir? Estas são questões que Margarida gostaria de ver 

preto no branco, em vez de ter de passar pela sua descodificação e 

interpretação que, mesmo colectivamente apoiada, sabe ser subjectiva e 

idiossincrática. 

Francisca, por seu lado, agrada-lhe lidar com um currículo que oferece 

margens de liberdade. Para si, quanto maior abertura tiver um programa, 

maior possibilidade oferece de ir ao encontro dos alunos a quem se dirige, e 

que ela tem sempre em mente, cabendo aos professores fazer localmente 

essa adaptação. Foi com este espírito que aderiu de forma entusiasmada ao 

projecto de Gestão Flexível do Currículo.  

Desta forma, enquanto Margarida sente conforto com a normatividade 

do programa em relação aos conteúdos matemáticos, Francisca prefere um 

modelo flexível, que possa adaptar-se aos interesses locais. Uma 

interrogação que se pode colocar tem a ver com a razão de ser de 

sentimentos tão diferentes quanto ao papel do programa.  

Margarida lecciona no ensino secundário, onde os alunos são 

avaliados por um exame nacional. Uma das maiores responsabilidades que 

sente em relação a eles é prepará-los, de forma consistente, para o exame 

de Matemática, cujos resultados podem ser decisivos para barrar ou abrir a 

porta a um percurso universitário pelo qual anseiam, bem como os seus 

pais. Além disso, os resultados dos alunos nos exames, que têm uma 

grande e rápida visibilidade, funcionam, em certa medida, como um 
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controlo público de qualidade do professor (Kelchtermans & 

Vanderberghe, 1994), constituindo motivo de grande orgulho ou de 

frustração para a professora.  

Francisca, por seu lado, não sente constrangimentos desta natureza — 

nem poderia sentir, uma vez que a avaliação dos alunos no 2º ciclo não 

sofre da pressão de uma avaliação externa nacional. Para Francisca, a sua 

maior preocupação é “formar cidadãos de corpo inteiro”, contribuir para 

uma formação global do aluno, e este objectivo concilia-se melhor com um 

currículo flexível do que com um rígido, que obrigue todos ao mesmo, 

correndo o risco de não servir bem a ninguém (Formosinho, 1991).  

Além das questões de contexto, poder-se-á questionar até que ponto as 

diferenças de estilo e personalidade entre as professoras não se reflectem 

aqui de forma significativa. Enquanto Margarida reage mal a situações que 

lhe transmitam insegurança, Francisca é uma pessoa afirmativa que gosta 

de ter liberdade de fazer as coisas à sua maneira. Estas diferenças no 

sistema de avaliação e de prestação de contas, associadas à personalidade 

das professoras, não serão com certeza alheias às diferenças na forma como 

equacionam o papel do currículo oficial. 

 

A retórica do cumprimento do programa. As professoras 

preocupam-se em cumprir o programa da disciplina, e afirmam fazê-lo, 

mas ambas sentem necessidade de clarificar que o fazem à sua maneira. 

 Para Margarida, cumprir o programa significa ensinar aos alunos, de 

forma consistente, a totalidade dos conhecimentos previstos. Além disso, 

Margarida reconhece que não trata as matérias todas com o mesmo grau de 

aprofundamento. Recordo que a Estatística, que mereceu um dos cortes 

programáticos, foi leccionada em pouco tempo, no final do ano, e 

recorrendo a uma metodologia que pretendia acelerar a sua abordagem. 
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Desta forma, quando Margarida afirma que cumpre o programa, tem 

consciência que não o cumpre de igual modo para todos os conteúdos. 

Além disso, tem presente que existem grandes diferenças entre o seu 

cumprir e o dos colegas. 

Para Francisca, cumprir o programa significa desenvolver nos alunos 

o conjunto de objectivos que considera essenciais, independentemente de 

esgotar ou não todos os conteúdos. Para si, o fundamental é o fim último da 

aprendizagem da Matemática, “formar cidadãos de corpo inteiro”, que está 

longe de poder ser atingido exclusivamente pela leccionação das matérias, 

embora não as dispense. Mais importante, reforça várias vezes, é que os 

alunos aprendam através da actividade que lhes proporciona, na qual joga 

um papel determinante as abordagens e metodologias. Desta forma, o 

cumprimento do programa incide articuladamente sobre objectivos, 

conteúdos e orientações programáticas.  

Desta forma, enquanto Margarida mede o grau de cumprimento do 

programa em função da quantidade de conhecimentos matemáticos que 

ensinou, Francisca fá-lo em função do nível de desenvolvimento das 

competências matemáticas que os alunos evidenciam. São diferentes os 

focos de incidência e os sujeitos de referência. Este resultado não admira, 

se tivermos em consideração as diferenças na concepção de currículo das 

duas professoras, bem como na percepção do seu papel profissional no que 

diz respeito às responsabilidades que sentem ter perante os alunos. 

No entanto, as professoras partilham o sentimento que professores 

diferentes cumprem o programa de formas diferentes. É uma constatação 

da realidade que conhecem bem. Poder-se-á assim interrogar até que ponto 

o cumprimento do programa, de que tanto se fala, é uma meta a perseguir 

ou uma mera questão de retórica.  
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Protagonismo curricular  

 

O protagonismo curricular é um conceito que traduz a ideia de 

professor como alguém que age sobre o currículo, assumindo um papel de 

importância decisiva na sua definição, um actor imprescindível — o actor 

principal. Para compreender o protagonismo curricular do professor, 

considerei as seguintes questões:  

• Em que medida se reconhece enquanto agente curricular?  

• Em que fases das práticas curriculares exerce esse protagonismo? 

• Sobre o que se reflecte e como? 

 

Margarida e Francisca fornecem-nos diversos elementos que 

permitem caracterizar de que forma exercem o seu protagonismo 

curricular. Apesar de sentirem vários aspectos de forma diferente, existem 

muitos traços que são idênticos nas duas professoras. 

 

Uma necessidade, um desejo. As professoras reconhecem ambas que 

exercem uma influência significativa no currículo que põem em acção na 

sala de aula. No entanto, parecem senti-la de forma diferente. 

Para Margarida, é a necessidade de interpretar o texto oficial, com 

vista à clarificação e especificação dos tópicos matemáticos, o motivo 

principal da introdução da sua dimensão pessoal na definição daquilo que 

vai ensinar aos alunos. Reconhece também que o processo de gestão e de 

planificação e a forma como aborda as matérias nas aulas têm o seu cunho 

pessoal, mas parece não o considerar suficiente para se assumir como 

criadora curricular. Para si, o núcleo duro do currículo que leva aos alunos 

é-lhe externo, está pré-definido no programa da disciplina. 
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Francisca assume um protagonismo curricular bastante forte, 

reclamando o direito de decidir as suas práticas de ensino em função 

daquilo que ela considera ser mais importante para os alunos. Recordo que 

põe em prática, convictamente, um currículo que chama de seu, exprimindo 

o sentimento de que é sua autora, e dele não abdica, sentindo-se preparada 

para o defender. Este currículo não contraria o programa oficial, 

nomeadamente no que diz respeito aos conhecimentos matemáticos, mas 

valoriza claramente algumas das orientações programáticas e amplia, de 

certa forma, o desenvolvimento das atitudes.  

Desta forma, o discurso de Margarida inscreve-se numa lógica de 

mediação curricular, o de Francisca numa lógica de criação de currículo 

(Clandinin & Connelly, 1992; Gimeno, 1989). Estas formas diferentes de 

sentir o protagonismo curricular poderão ficar a dever-se a várias razões, 

nomeadamente à diferença de personalidades e da percepção do papel 

profissional. Mas novamente a noção de currículo pode estar na sua 

origem.  

A identificação do currículo como uma lista de conhecimentos a 

transmitir reduz a exigência de intervenção por parte do professor. Os 

conteúdos matemáticos são a componente mais objectiva e fixa do 

programa — de entre as componentes programáticas, a dos conteúdos 

matemáticos é aquela que maior especificação tem, mesmo sendo 

considerada insuficiente por Margarida.  

A identificação do currículo com o conjunto de aprendizagens dos 

alunos, com acento tónico no desenvolvimento de competências 

matemáticas, obriga a um protagonismo curricular muito maior. O 

professor terá de pensar em estratégias para promover a actividade 

matemática dos alunos na sala de aula, sendo para isso fundamental as 

abordagens, metodologias e recursos que pondera utilizar. Estes aspectos, 
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que são essencialmente contemplados nas orientações metodológicas, são 

muito mais fluídos, flexíveis e subjectivos, ampliando o campo de acção do 

professor. 

 

Do texto escrito à sala de aula. A influência que as professoras 

exercem sobre o currículo manifesta-se ao longo de todo o processo de 

desenvolvimento curricular que realizam, no qual tomam diversas decisões, 

umas esperadas outras não, em relação a uma variedade de aspectos com 

que têm de lidar.  

Margarida parte da interpretação do programa, de seguida faz a sua 

gestão global, e logo aqui concede mais tempo aos temas que, na sua 

opinião, devem ser valorizados. Na planificação, aproveita o que entende 

da selecção que faz dos mediadores curriculares, na sua maioria, livros de 

texto, para sintetizar a sua própria abordagem, tendo em conta a sua 

experiência anterior. Decide as tarefas, as estratégias e as metodologias a 

usar com os seus alunos. Também na sala de aula, sente a sua pessoa em 

acção, não só nos aspectos mais gerais, como a relação com os alunos, mas 

também naqueles que dizem respeito aos conteúdos, nomeadamente, na 

exposição da matéria, naquilo que valoriza, no trabalho que pede, na 

discussão das resoluções dos exercícios, nas explorações extra que não 

deixa de fazer.  

Francisca parte do levantamento de necessidades e interesses dos 

alunos e, tendo presente os objectivos que pretende que eles desenvolvam e 

os conteúdos programáticos a abordar, faz a sua planificação, 

seleccionando e criando tarefas que se adequam à experiência matemática 

que quer proporcionar aos alunos, tendo em conta o seu manancial 

diversificado de recursos. Na sala de aula, sente exercer um papel 

modelador sobre os alunos, através da postura que assume, dos valores que 
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defende, dos objectivos que persegue, do papel que lhes reserva na 

aprendizagem e daquele que assume ela própria, da visão que lhes tenta 

criar sobre a Matemática.  

Desta forma, o currículo em acção é visto pelas duas professoras como 

resultante da sua personalização, que se manifesta inevitavelmente em 

todos os momentos da sua acção (Goodson, 1997a). Note-se que este 

resultado não contraria, como poderia parecer à primeira vista, o facto de 

Margarida não se sentir como autora curricular — reconhecer a influência 

sobre uma coisa não implica necessariamente a apropriação dessa coisa. 

Assim, o protagonismo das professoras repercute-se, num primeiro 

momento, sobre a interpretação e selecção do texto escrito; a seguir, de 

forma ponderada e atempada, apoiada por recursos, sobre a planificação; 

por último, em interacção com os alunos e, em parte, fruto do imprevisto, 

sobre a condução da aula propriamente dita. 

 

O currículo pessoal. As professoras têm um currículo pessoal, que 

compreende várias dimensões. É um todo coerente, que pode ser expresso 

em termos de finalidades e objectivos, conteúdos e suas abordagens, 

metodologias e recursos, e avaliação. Além disso, é um currículo prático, 

no sentido que conjuga o pensar e o fazer. 

Margarida define este currículo sem o ter presente como tal. É 

interessante reparar que a professora, embora não o reconheça, acaba por 

explicitar o seu próprio currículo, referindo-se-lhe como as suas 

prioridades, gostos, convicções, obrigações. Recordo que ao leccionar os 

conteúdos programáticos, usa metodologias em que valoriza a abordagem 

analítica sobre a gráfica, investe no desenvolvimento da linguagem formal, 

trata alguns tópicos com um nível de aprofundamento que excede em muito 

o pedido pelo programa. Não será isto um currículo pessoal de 
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Matemática? Nele sublinha os aspectos relacionados com o seu objectivo 

de ensino da disciplina e da abordagem aos conteúdos matemáticos. O 

seguinte quadro põe em evidência este currículo. 

 

Finalidades      
e objectivos 

Conteúdos       
e abordagem 

Metodologias    
e recursos 

Avaliação 

Finalidades: 
• Contribuir para 
a progressão dos 
alunos nos 
estudos 
• Preparar para 
exame de 12º 
ano 
 
• Desenvolver 
atitudes pessoais 
de respeito, 
responsabilid., 
autonomia 
 
Objectivos: 
• Desenvolver a 
compreeensão, o 
uso fluente da 
linguagem 
formal, valorizar 
a abordagem 
analítica  
 
 
 
 

Valorização de 
conhecimentos: 
• Geometria (±) 
• Estatística ( - ) 
• Funções ( + ) 
 
Obj. das tarefas: 
• Introduzir 
conceitos 
• Aplicar o 
essencial 
• Motivar com a 
realidade 
• Expressar com 
rigor 
• Sistematizar 
em relatórios  
• Aprofundar 
compreensão 
 
Visão da Mat.: 
• Admite 
alternativas 
• Interconexões 
• Coerente 
• Rigor analítico 

Orientações: 
• Valorizar 
clima de 
respeito e boa 
disposição  
• Conseguir aula 
dinâmica 
• Ajudar a 
aprendizagem 
dos alunos 
 
Formas de 
trabalho: 
• Individual 
• Pares ou 
pequenos grupos 
 
Recursos: 
• Manual escolar 
• Calculadora 
gráfica 
• Sólidos em 
acrílico 
 

Orientações: 
• Classificar 
com 
objectividade 
 
Instrumentos e 
formas: 
• Testes tipo 
exame 
• Participação na 
aula ( - ) 
 

 

Quadro 5: O currículo de Margarida 
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Francisca, como já disse, caracteriza explicitamente o currículo que 

orienta as suas práticas, no qual sublinha o papel das finalidades em termos 

da formação global dos alunos, da sua formação matemática e do seu papel 

na aprendizagem. 

 

Finalidades      
e objectivos 

Conteúdos       
e abordagem 

Metodologias   
e recursos 

Avaliação 

Finalidades: 
• Preparar para a 
vida 
• Formar 
cidadãos de 
corpo inteiro 
• Desenvolver 
atitudes pessoais 
de auto-estima, 
solidariedade, 
responsabilid., 
autonomia, 
espírito crítico 
 
Objectivos: 
• Estimular o 
gosto pela Mat. 
• Desenvolver 
capacidades de 
raciocinar, usar 
cálculo mental 
para fazer uso 
crítico da 
calculadora, usar 
a Mat. para 
descodificar a 
sociedade 

Valorização de 
conhecimentos: 
• Geometria (+) 
• Estatística (+) 
• Cálculo ( - ) 
 
Obj. das tarefas: 
• Descobrir 
conceitos 
• Aplicar com 
variedade 
• Resolver 
problemas 
• Jogar 
• Estimar  
• Relacionar 
com a realidade 
• Abordar em 
espiral  
 
Visão da Mat.: 
• Construída 
• Coerente 
• Poderosa 
• Sintética 

Orientações: 
• Valorizar papel 
dos alunos 
• Participação 
activa dos 
alunos 
• Aprendizagem 
colaborativa 
 
Formas de 
trabalho: 
• Pares 
• Grupos 4 a 5 
 
Recursos: 
• Geoplano 
• Materiais 
manipuláveis 
• Calculadora 
• Computador 
(EXCEL) 
 
  

Orientações: 
• Submeter à 
aprendizagem 
• Valorizar 
avaliação 
formativa 
• Envolver os 
alunos 
 
Instrumentos e 
formas: 
• Fichas 
formativas 
• Fichas de auto-
correcção 
• Testes  
• Participação na 
aula 
• Balanços auto-
avaliativos 
• Auto e hetero-
classificação 

 

Quadro 6: O currículo de Francisca 
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A análise dos quadros deixa evidente que o currículo pessoal das 

professoras não é apenas o resultado da personalização do programa oficial. 

Existem pontos de intersecção, que são interpretados e moldados pelas 

professoras, mas existem outros aspectos que são por estas acrescentados, 

fruto do seu conhecimento didáctico e do seu eu profissional, que 

enformam as finalidades que têm, o modo que consideram adequado para 

as desenvolver, adequando-as às condições e aos alunos em presença. Por 

isso, também para as professoras, individualmente consideradas como tal, o 

currículo pessoal envolve um propósito, um processo e um contexto 

(Pacheco, 1996). 

 

Um espaço de diferenciação dos alunos. As professoras têm o seu 

currículo pessoal, que funciona como o seu currículo padrão que adoptam, 

em geral, nas suas turmas. No entanto, se verificam que ele não é adequado 

a todos os alunos, introduzem-lhe alterações, nuns casos significativas, 

noutros casos pontuais. 

Margarida, tendo em conta as péssimas notas que a sua turma 10ºC 

obteve no final do 1º período, sente necessidade de alterar o seu ensino. 

Caracteriza a turma como especialmente fraca, com baixas expectativas e 

má preparação básica, e por isso faz uma aposta na sua motivação. Decide 

apresentar as questões envoltas num contexto de realidade e antecipar a 

utilização da calculadora gráfica, fazendo posteriormente a abordagem 

analítica. Além disso, redobra os esforços de mobilizar os alunos para o 

trabalho da sala de aula. O balanço desta alteração de estratégia é positivo e 

Margarida sente-se muito gratificada com os progressos revelados, ainda 

que pequenos.  

Francisca aposta forte no desenvolvimento de capacidades de 

autonomia e responsabilidade dos alunos — ela afirma-o e é notório nas 
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suas aulas. No entanto, o seu aluno Jorge recebe um tratamento especial, 

que foge ao padrão: concede-lhe maior atenção, oferece-lhe explicitamente 

ajuda, deixa-o ir mais vezes ao quadro, desculpa-lhe as infantilidades — 

sentindo até por vezes necessidade de justificar as suas atitudes perante a 

turma. E assim vai conseguindo não perder o aluno. 

Desta forma, introduzindo-lhe variantes, as professoras flexibilizam 

aquele que é o currículo padrão das suas práticas, na expectativa de 

conseguir não deixar ficar ninguém para trás, o que constitui uma das 

grandes dificuldades do seu trabalho. Turmas com alunos com 

características muito diferentes aumentam consideravelmente a 

complexidade do ambiente da sala de aula, dificultando a sua gestão e 

colocando tensões ao professor, que muitas vezes se debate entre o “ensinar 

para todos” ou “ensinar para os melhores” (Usiskin, 1999). 

 

Um espaço de inovação e adaptação progressiva. As professoras 

introduzem alterações na forma como leccionam o mesmo programa em 

anos lectivos diferentes. Isto não quer dizer que ignorem o trabalho que 

desenvolveram nos anos anteriores ou o mudem radicalmente, muito pelo 

contrário. Tanto Margarida como Francisca afirmam capitalizar os recursos 

de outros anos, que têm a vantagem de já terem sido experimentados e 

apoiam muito o trabalho de preparação lectiva das professoras, embora 

sempre sujeitos a adaptações, decorrentes do balanço que fazem da sua 

utilização prévia, ou da necessidade de melhor adequação aos alunos 

actuais. Mas para além destas motivações, existem outras que traduzem a 

vontade das professoras concretizarem novas experiências didácticas.  

Margarida tem vindo a ensaiar nas suas aulas as orientações 

programáticas de que sente menos próxima, como por exemplo, os 

trabalhos de grupo e os relatórios, de um modo progressivo e cauteloso. No 
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que diz respeito ao trabalho de grupo, por exemplo, Margarida não se sente 

confortável na gestão desta metodologia, na qual sabe que os alunos se 

podem dispersar com mais facilidade, com reflexos negativos, quer para o 

comportamento, quer para o trabalho produzido. Por isso, controla bem as 

condições da sua realização, adoptando-a só a partir do momento em que já 

tem confiança nos alunos, em aulas de desdobramento para conseguir 

diminuir a dimensão dos grupos que, aliás, pode ser de apenas dois 

elementos. Além disso, realiza-o esporadicamente e não é sujeito a 

avaliação.  

Francisca resolveu este ano experimentar uma nova abordagem à área 

do círculo, aproveitando o facto de ter uma turma muito boa que acreditava 

conseguir lidar com o elevado grau de dificuldade que atribui à tarefa. 

Recordo que o seu grande entusiasmo com esta abordagem era possibilitar 

aos alunos descobrirem por eles mesmos, realizando trabalho autónomo, a 

fórmula para o cálculo da área do círculo. Não usou os materiais 

preparados por um colega para a sua realização, porque a sua utilização 

acabava por revelar aquilo que pretendia que fosse descoberto. Preparou 

uma ficha de trabalho estruturada para orientar a actividade dos alunos, 

indicando a sequência dos passos a dar de modo a que atingissem a 

conclusão pretendida.  

Desta forma, Margarida experimenta o trabalho de grupo em 

condições de controlo apertado, que a fazem sentir menos insegura, e 

Francisca estrutura a ficha de modo a que descoberta o seja efectivamente. 

No processo de experimentação destas inovações, as professoras 

arquitectaram formas de fazer que se ancoram no conhecimento didáctico 

que têm, sobre a Matemática, sobre os alunos e processos de aprendizagem 

e sobre o processo instrucional. O conjunto de saberes que foram 

desenvolvendo ao longo do tempo e lhes permite hoje em dia identificar o 
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que faz com que uma aula seja bem ou mal sucedida, constitui uma fonte 

de segurança que as professoras usam diariamente, nomeadamente, no 

contexto da realização de novas experiências — o que poderá representar 

um forte factor de continuidade das práticas (Ponte, Guimarães et al., 

1997). 

 

A resistência da avaliação das aprendizagens dos alunos. As 

professoras fazem a avaliação das aprendizagens dos alunos essencialmente 

com base em testes escritos e observações do trabalho da sala de aula. Os 

resultados dos testes funcionam como a principal fonte de informação para 

a classificação dos finais de período lectivo, que são ajustadas com os 

dados que recolhem na observação dos alunos nas aulas ao longo dos 

períodos. 

Margarida realiza pelo menos dois testes por período, aproximando-se 

do modelo do exame de 12º ano, quer no que diz respeito à estrutura, quer 

no que concerne à tipologia das questões que coloca. Já desenvolveu algum 

esforço de avaliação do trabalho de grupo mas, até à data, aquilo a que dá 

relevo nesta situação é à recolha de informação individual, nomeadamente 

sobre dificuldades de alunos que não consegue captar na situação de 

trabalho habitual. Também já realizou as primeiras tentativas de avaliação 

de relatórios, mas ainda não conseguiu um modelo que a faça sentir-se 

confortável em relação a este tipo de trabalho — e muito menos em relação 

à sua avaliação. Margarida não se sente confiante a avaliar trabalhos de 

natureza aberta, cujas respostas saem da lógica do certo e errado, por ter 

medo de não conseguir ser objectiva. As notas do final de período 

correspondem basicamente às médias dos testes, que podem ser 

ponderadas, em caso de dúvida, pelos dados da observação.  
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Francisca realiza em geral dois testes por período. Cada teste envolve 

uma semana de trabalho, onde procura aproveitar a disposição favorável 

dos alunos para a aprendizagem e responsabilizá-los: duas aulas são 

utilizadas para a realização de uma ficha formativa e sua autocorrecção, e a 

correcção colectiva do teste é feita na aula a seguir à sua realização, onde o 

interesse por saber as respostas ainda é grande. Ao corrigir os testes — ou 

outros trabalhos realizados na aula que leva para casa para analisar a 

progressão dos alunos e decidir como continuar a aula seguinte — escreve 

comentários que os estimulem e ajudem a identificar dificuldades e formas 

de as ultrapassar. As notas do final de período correspondem basicamente 

às médias dos testes, mas podem ser alteradas, para cima ou para baixo, 

caso a imagem que tem do aluno na aula não corresponda à média obtida. 

As notas são discutidas na última aula de cada período, onde os alunos 

fazem uma auto-avaliação pública e um balanço do trabalho desenvolvido 

na aula, cabendo-lhes também a avaliação da professora. 

Desta forma, as professoras traduzem para a avaliação, em certa 

medida, as suas preocupações com a aprendizagem — Margarida toma-a 

como uma preparação para o exame, Francisca acentua a dimensão 

formativa, envolvendo e co-responsabilizando os alunos. 

É interessante reparar que nenhuma das professoras adopta 

estritamente os critérios de avaliação decididos no seu grupo disciplinar. 

Recordo que estes critérios, definidos na altura da entrada em vigor dos 

novos programas, procuram, nas duas escolas, ainda que de formas 

diferentes, ir de encontro ao espírito do programa, estipulando que apenas 

uma percentagem da nota deverá provir de resultados dos testes — ainda 

que significativa e maior do que se poderia supor em função do texto 

programático. No entanto, se os critérios das escolas mantêm a tradição 

anterior de privilégio dos testes para a obtenção da nota final, as duas 
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professoras ainda acentuam mais esta tendência. Se bem que as lógicas de 

avaliação das duas sejam diferentes, ambas acabam por privilegiar os 

resultados dos testes na obtenção de classificação, parecendo ser este o 

domínio de maior resistência às novas orientações programáticas — que 

também é alvo de pouquíssima atenção na maior parte dos documentos 

programáticos.  

A avaliação das aprendizagens dos alunos reúne um conjunto de 

elementos que a torna uma actividade muito sensível do professor. Tem 

grande visibilidade exterior e grande impacto nos alunos e pais (Abrantes, 

2001). Não é pois de admirar que as professoras não abram mão de um 

saber-fazer sólido que adquiriram neste domínio e resistam a incorporar 

modalidades que não lhes trazem segurança.  

 

 

Legitimação curricular  

 

As práticas curriculares resultam de um processo de tomada de 

decisões que o professor realiza continuamente, antes, durante e depois da 

aula, sozinho ou apoiado por outros colegas. Para compreender a 

legitimação curricular do professor, considero o seguinte conjunto de 

questões: 

• Qual é a lógica de justificação das decisões curriculares? 

• Que compromissos assume colectivamente? 

• Que tipo de decisões reserva para si? 

 

Margarida e Francisca fornecem-nos muitos elementos para 

caracterizar a forma como fazem a legitimação das decisões que tomam. 

Curiosamente, podemos aqui encontrar muitos traços comuns, que 
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provavelmente têm muito a ver com as dinâmicas colectivas associadas às 

professoras e, de um modo mais geral, às culturas de escola. 

 

A normatividade selectiva do programa. As professoras parecem 

aceitar bem que o programa oficial prescreva os temas matemáticos. 

Independentemente do maior ou menor gosto que têm por eles e da 

abordagem que seguem, trabalham-nos com os alunos, com diferentes 

graus de aprofundamento. No entanto, no que diz respeito à forma como o 

fazem, a sua posição é radicalmente diferente, reclamando para si mesmas 

essa decisão. Os aspectos aqui em causa têm a ver com a forma de explorar 

as tarefas matemáticas com os alunos, a estratégia a usar na sua resolução, 

as metodologias de trabalho na sala de aula, os materiais a utilizar — que 

são objecto de atenção na componente de orientações metodológicas do 

programa.  

Margarida sente-se obrigada a utilizar as calculadoras gráficas, mas 

encara as outras orientações de forma mais descontraída, apesar de o texto 

oficial reafirmar em diversos momentos o carácter prescritivo das 

orientações metodológicas. Isto não quer dizer que Margarida as ignore ou 

rejeite, mas sim que não sente pressão para as colocar em prática.  

No caso de Francisca, embora a professora valorize estes aspectos nas 

suas práticas curriculares, concede que outros colegas tenham outras 

opções, considerando que é liberdade do professor decidir “o como” das 

respectivas aulas. Recordo que no grupo com que trabalha, definem as 

tarefas para as aulas e até usam as mesmas fichas, mas cada um decide a 

forma de o fazer, podendo as diferentes opções originar distinta actividade 

matemática nas turmas, como ficou patente nas aulas que ela e o colega 

leccionaram sobre a área do círculo. 
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Este resultado suscita um conjunto de questões. Porque é que 

Margarida, que tende a valorizar a normatividade do programa, não a aplica 

a este domínio? Porque é que Francisca, que preza tanto esta componente 

programática, se abstém de exercer uma maior influência sobre os seus 

colegas? É plausível pensar que no caso de Margarida, esta sua postura é 

mais uma das consequências da sua visão de programa-conteúdos. Recordo 

que a sua valorização e preocupação com os conteúdos serve de 

justificação para não se sentir predisposta para realizar projectos com os 

alunos, embora saiba que o programa os recomenda. Mas o mesmo não se 

poderá dizer de Francisca. Um outro tipo de razão poderá ter aqui maior 

força explicativa. A imagem do professor como o dono da sua sala de aula, 

ou da sala de aula como espaço de liberdade individual do professor é uma 

das marcas mais fortes do individualismo prevalecente nas culturas de 

ensino (Hargreaves, 1998). Se os conteúdos matemáticos são de alguma 

forma controlados através dos exames ou das reuniões de grupo disciplinar, 

o mesmo não acontece com as estratégias e metodologias, que assim 

funcionam como um espaço de afirmação de cada professor, que explica a 

tradição de não interferência (Feiman-Nemser & Floden, 1986). 

 

A luz vermelha do exame. Margarida reporta-se ao exame nacional 

de final de 12º ano para justificar um conjunto de decisões que toma. É em 

função da preparação dos seus alunos para exame que justifica as 

prioridades que assume, e que envolvem, recordo, a valorização das 

matérias alvo do exame, a realização de tarefas com características 

semelhantes às questões da prova, o desenvolvimento da linguagem formal 

— que, na sua opinião, constituem factores de vantagem na hora da 

realização do exame. Além disso, os testes que faz seguem a estrutura e 

tipologia do exame e quando lecciona turmas de 12º ano, reserva um tempo 
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significativo de aulas para o treino intensivo dos alunos, baseado na 

resolução de exames de anos anteriores. No fundo, tudo indica que, para 

esta professora, o programa-do-exame acaba por ter um papel decisivo nas 

suas práticas, constituindo-se como um currículo avaliado (Gimeno, 1989). 

Para além disso, exerce sobre ela uma grande pressão, que se fez sentir em 

diversos momentos do nosso contacto. Este sentimento tão forte poderá 

estar relacionado com a forma como percepciona a sua actividade 

profissional, que define prioritariamente como contribuir para que os seus 

alunos possam seguir as suas aspirações universitárias.  

De qualquer forma, não deixa de ser interessante reparar que as 

opções que Margarida assume a coberto desta preocupação, encontram de 

alguma forma eco nas suas concepções e saber didáctico. Por exemplo, 

Margarida não equaciona como uma grande mais valia para o sucesso dos 

seus alunos no exame que eles tenham capacidade de utilizar com 

desenvoltura e atitude crítica a calculadora gráfica. Não poderia isto 

representar uma grande ajuda, ainda por cima numa altura em que a sua 

utilização é considerada obrigatória no exame? Talvez a sua visão sobre o 

que mais conta para exame seja fortemente mediada pelos aspectos que ela 

mesma valoriza na Matemática. 

 

A uniformização no grupo disciplinar. O departamento disciplinar a 

que as professoras pertencem é palco de algumas decisões importantes que 

condicionam, em boa medida, as suas práticas. Quer no caso de Margarida 

quer no de Francisca, é no seio do grupo disciplinar, entendido como 

entidade formal, que se escolhe o manual escolar, se definem critérios de 

avaliação das aprendizagens dos alunos e se realiza a planificação anual 

global.  
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A escolha do manual escolar é um processo complexo, que envolve 

algumas tensões e descontentamentos. Os critérios de avaliação das 

aprendizagens dos alunos foram, em ambas as escolas, fixados há algum 

tempo, aquando da entrada dos novos programas em vigor. Como já 

observei, também, em ambas as escolas, estes critérios reduzem as novas, 

ainda que parcas, indicações que os programas fazem a este respeito, 

sobrevalorizando o peso dos testes e relativizando a avaliação de atitudes e 

capacidades, componente que na prática, acaba por servir, na opinião das 

professoras, mais como um elemento de apreciação global.  

No que diz respeito à planificação anual global, na escola de 

Margarida ela é feita por ano de escolaridade, e embora assumida pelo 

grupo disciplinar, é efectivamente concretizada pelos subgrupos que vão 

leccionar esse ano. A decisão mais importante diz respeito à gestão dos 

temas matemáticos, sendo definidos os seus pesos relativos e sequenciação. 

Esta planificação, de âmbito muito geral, contempla todo o programa-

conteúdos, mas no final dos períodos é reavaliada e actualizada em função 

dos atrasos na matéria, sendo nessa altura decididos os cortes a fazer.  

Na escola de Francisca, a realização da planificação anual ocorre no 

início do ano lectivo, pela mão do grupo disciplinar, que envolve a 

totalidade dos professores que leccionam Matemática ao 2º ciclo, e refere-

se à globalidade do ciclo. A decisão mais importante tomada a este nível 

são os cortes na matéria e as transferências de unidades entre o 5º e o 6º 

anos. Além disso, realizam uma primeira gestão de conteúdos disciplinares, 

definindo o seu peso relativo e sequência de tratamento. Já com outro 

carácter, discutem algumas abordagens temáticas e a utilização do manual 

na sala de aula.  

Desta forma, a escola assume uma função importante na definição 

daquele que é afinal o programa. As decisões tomadas neste âmbito 
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relativamente aos conteúdos, em especial os cortes, assumem um papel 

normativo que se sobrepõe ao do próprio programa oficial. O programa do 

grupo disciplinar passa a valer como uma prescrição local. 

 

A (in)segurança no colectivo. As professoras trabalham com grupos 

de colegas que reconhecem vantagem em se reunir na tentativa de reduzir a 

insegurança que sentem em relação às práticas curriculares, despoletada 

pela introdução de alterações curriculares.  

O grupo de Margarida corresponde ao subgrupo disciplinar do 10º 

ano, actualmente constituído por sete professores, que procuram construir 

um significado partilhado das indicações programáticas, as quais 

reconhecem ser susceptíveis de muitas interpretações. Pode afirmar-se que 

surgiu informalmente, por necessidade de um conjunto de professores, mas 

o seu processo de desenvolvimento caiu numa lógica, de alguma forma, 

tendente à formalização. O trabalho realizado neste âmbito centra-se na 

discussão, para cada uma das unidades temáticas, do grau de 

aprofundamento dos tópicos, do tempo a dispender, da sequência a seguir, 

de tarefas a realizar, tendo como recurso fundamental o manual escolar. 

Como resultado destas discussões, são tomadas colectivamente decisões 

que todos devem cumprir, nomeadamente as que dizem respeito aos 

conteúdos, numa lógica de homogeneização da preparação lectiva que a 

escola oferece aos alunos. Em relação à selecção de exercícios dos livros, 

as decisões são vistas de forma mais flexível. E as metodologias para a sala 

de aula nem sequer são abordadas por este grupo, que remete essas 

decisões para o foro individual.  

O grupo de trabalho de Francisca é um grupo pequeno, informal, 

constituído por quatro professores. Dois deles estavam longe da 

leccionação da Matemática ao 2º ciclo e veêm a oportunidade de trabalho 
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colectivo com Francisca como uma vantagem para o seu desenvolvimento. 

A quarta professora é nova na escola e encontrou no grupo um apoio à 

leccionação. No início do ano lectivo, repensam a ponderação das unidades 

temáticas feitas no grupo disciplinar e planificam as unidades, discutindo o 

grau de aprofundamento dos temas, o tipo de abordagens a fazer, possíveis 

tarefas e recursos. Depois, nas reuniões semanais, tomam decisões já com 

vista às aulas, escolhendo as tarefas, eventualmente extraídas de manuais, 

construindo as fichas de trabalho e, por vezes, outros materiais, e 

discutindo as estratégias, que cada um finaliza posteriormente à sua 

maneira.  

Assim, existem diferenças ao nível do processo de constituição dos 

grupos de Margarida e de Francisca, do seu grau de formalidade, forma de 

trabalho e alcance. De qualquer modo, o trabalho colaborativo realizado é, 

em ambos os casos, visto como um apoio e um fortalecimento da segurança 

em relação às práticas lectivas, em especial, no que tem a ver com aquilo 

que é novidade. Face à necessidade de tomar opções que não parecem 

fáceis nem imediatas, a legitimidade processual é um factor de redução do 

desconforto e insegurança dos professores (Santos & Canavarro, 2001). 

 

A interacção entre o individual e o colectivo. O trabalho de 

planificação lectiva das professoras envolve dois contextos distintos, que se 

complementam de forma interactiva. O primeiro investimento é individual 

e constitui um ponto de partida para o trabalho colectivo, no qual tem lugar 

a partilha e a procura de consensos. Por sua vez, o colectivo corporiza as 

opções fundamentais que são depois concretizadas no individual, num 

processo de adaptação às condições da prática e à pessoa do professor. 

Passada a acção, a avaliação das experiências individuais reverte para o 

colectivo, como elemento regulador da sua planificação. 
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Margarida faz um primeiro levantamento de ideias tendo por base os 

seus recursos pessoais, leva-as para a reunião do grupo, onde são discutidas 

juntamente com as dos colegas. Do grupo saem um conjunto de decisões, 

descritas no ponto anterior, que incidem globalmente sobre uma unidade — 

em geral, o grupo reúne de quinze em quinze dias. Na planificação 

individual semanal que faz de seguida, ajusta as decisões colectivas ao 

calendário das suas turmas e concretiza as ideias para as suas aulas. Por 

vezes, num registo informal, conversa na sala dos professores com outras 

colegas que encontra, inquirindo-as sobre sugestões para tratar determinado 

assunto com o espírito dos novos programas, algo que sente que ainda lhe 

continua a ser difícil. Finaliza então a sua planificação, definindo as 

estratégias e diferenciando as tarefas de introdução de conceitos nas duas 

turmas. Quando voltam a reunir, verificam se a situação se alterou, tentam 

reajustar tempo, começar a equacionar eventuais cortes. 

Francisca começa também por procurar ideias nos seus recursos e 

leva-as à discussão na reunião semanal do seu grupo de trabalho. Discutem 

tudo com pormenor, decidem as tarefas, constróem em rascunho as fichas, 

que um deles há-de passar a computador em casa. Estas fichas constituem a 

expressão escrita da planificação das aulas, que cada um acaba de definir 

individualmente, com maior ou menor proximidade da discussão colectiva, 

embora muitas vezes adoptem estratégias semelhantes. Na semana 

seguinte, começam por fazer o balanço das aulas, discutem aspectos melhor 

e pior conseguidos, em especial, as reacções dos alunos às tarefas, e 

planificam a partir dessa análise. Uma das professoras do grupo faz sempre 

uma diferenciação maior do trabalho colectivo porque tem uma turma 

muito diferente, recordo. 

Desta forma, as decisões do colectivo têm um maior grau de 

generalidade e uma perspectiva de uniformização, enquanto as decisões 
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individuais têm um maior grau de especificação e uma perspectiva de 

diferenciação. De qualquer forma, o princípio da flexibilidade e adaptação 

individual está sempre presente no trabalho colectivo realizado pelos 

grupos das duas professoras, que respeitam o espírito dos acordos, 

sobretudo em relação aos conhecimentos matemáticos — como acontece 

com outros professores (Santos & Canavarro, 2001). 

 

As decisões da sala de aula. As professoras tomam inúmeras 

decisões na sala de aula. Conseguem antecipar algumas delas, mas a grande 

maioria é completamente imprevisível, pois surge como necessidade de dar 

resposta a situações resultantes da sua interacção com os alunos, entre os 

próprios alunos ou em reacção ao desenvolvimento da aula, nomeadamente 

à tarefa matemática proposta.  

As decisões interactivas de Margarida reflectem o seu esforço 

constante de envolver os alunos na aula e ajudá-los a progredir na 

aprendizagem dos conteúdos. Em situação de desinteresse ou dificuldade, 

tenta captar a sua atenção, responsabilizá-los pelo trabalho a realizar, tira-

lhes as dúvidas, interroga-os de modo a orientá-los para o caminho certo. 

As decisões interactivas de Francisca denotam uma grande 

preocupação em fazer com que os alunos sintam a aula como deles. Abre 

espaço à sua participação em algumas decisões, valoriza o seu papel na 

aprendizagem, responsabiliza-os por descobrirem erros, estimula o seu 

espírito crítico, gere o tempo de modo a ir de encontro às suas expectativas 

e a possibilitar-lhes a realização autónoma das tarefas matemáticas. 

Desta maneira, em situação de sala de aula, as professoras parecem 

prescindir com relativa facilidade de cumprir o que tinham previsto na fase 

de planificação para poder ajustar a aula aos alunos, dando expressão às 

suas prioridades, mesmo em situações em que a gestão do tempo é difícil 
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— o que acontece com muita frequência. Assim, a legitimidade discursiva 

ganha na sala de aula uma grande força — o que não será de admirar. 

Afinal é este o espaço onde plenamente se concretiza o currículo pessoal de 

cada professor (Clandinin & Connelly, 1992). 

 

A individualidade do professor. Apesar das professoras valorizarem 

e respeitarem as decisões curriculares que resultam do trabalho colectivo, 

não abdicam de levar avante as suas prioridades. Na maior parte das vezes, 

o colectivo e o individual estão em sintonia e não se opõem, até porque as 

decisões são de níveis diferentes. Mas quando não é o caso, as professoras 

optam, com responsabilidade, por aquilo que valorizam, reconhecendo-se 

com autoridade para o fazer, independentemente de isso lhes poder ou não 

criar algumas tensões. 

Margarida adopta uma estratégia conciliadora, que consegue integrar 

as decisões colectivas com as suas perspectivas. Respeita os acordos 

colectivos relativos a cortes de matéria e lecciona tudo aquilo que foi 

decidido, mas acrescenta-lhe aquilo que entende, explorações que vão para 

além do esperado mas que na sua opinião são importantes para ajudar os 

alunos a aprofundar a compreensão da Matemática, das suas interpretações 

e rigor — alguns exemplos ilustram esta atitude no capítulo V.  

Francisca, em situação de pouca convicção, cria estratégias 

alternativas que não contrariem as suas prioridades, como aconteceu com a 

actividade da descoberta da área do círculo, onde decidiu prescindir dos 

materiais construídos em resultado da discussão colectiva. Apesar de lhe 

custar ir contra os colegas, assume essa atitude, apresentando-lhes as suas 

justificações. Note-se que a sua estratégia pessoal exigia uma maior 

consumo de tempo de aula — precisamente três aulas — e como 

consequência, Francisca já não teve oportunidade de terminar o tema das 
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áreas de figuras planas, que fazia parte do programa-conteúdos do grupo 

disciplinar. 

Com estilos diferentes, as professoras não deixam de exercer as suas 

convicções ao ensinar Matemática aos seus alunos. O reconhecimento deste 

seu direito não é necessariamente um sinal de individualismo ou de 

demarcação do grupo que tanto prezam — mas antes um sinal da expressão 

da sua própria individualidade (Hargreaves, 1998). 

 

 

Influências nas práticas curriculares 

 

A configuração curricular é influenciada por uma diversidade de 

aspectos. Esses aspectos não se reflectem todos de igual forma, nem com 

igual peso, nem sequer representam o mesmo para diferentes professores, e 

em diferentes contextos. Para compreender as práticas curriculares de um 

professor é imprescindível conhecer as influências que as informam. Para 

tal, considero importante responder às seguintes questões: 

• Qual o papel dos sistemas de influência curricular? 

• Qual a importância do contexto escolar, em especial, dos colegas e 

dos alunos?  

• Como intervêm os aspectos de natureza pessoal, nomeadamente o 

seu conhecimento didáctico e o seu eu profissional? 

 

Francisca e Margarida apontam exactamente as mesmas influências 

para as suas práticas curriculares, à excepção de uma, que não será agora 

aqui referida, uma vez que só diz respeito a Margarida e que já foi objecto 

de análise: o exame nacional de Matemática do final do ensino secundário. 
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A ancoragem no programa oficial. As professoras identificam 

ambas o programa oficial como um elemento de forte influência das suas 

práticas curriculares. Conhecem bem o texto programático, leram-no e 

discutem-no com colegas, têm opinião sobre ele. A planificação anual nas 

escolas toma-o como ponto de partida, nos grupos de trabalho fazem a sua 

discussão e procuram uma interpretação colectiva, é por ele que conferem o 

cumprimento dos conteúdos. Margarida trá-lo na pasta pessoal que usa 

diariamente, Francisca está constantemente a evocar as suas finalidades.  

Este resultado parece-me muito interessante, pois contraria em boa 

medida uma tradição muito antiga: o professor comum nas escolas não 

conhecia sequer o texto programático, fazendo a sua preparação lectiva 

exclusivamente guiado pelos manuais escolares (Gimeno, 1989; Pacheco, 

1996). A isto não será estranho a abertura relativa do processo de 

desenvolvimento curricular que ocorreu nos anos 90, no qual os 

professores tiveram acesso aos programas, bem como a progressiva re-

equacionação do seu papel enquanto mediadores curriculares. Também o 

relatório Matemática 2001 (APM, 1998) indica que o programa é um dos 

materiais mais utilizados na preparação de aulas dos professores dos 2º e 3º 

ciclos e do ensino secundário, com 62% das respostas do sempre ou muitas 

vezes — seguido do manual adoptado na escola e de outros manuais 

escolares. 

Uma interrogação que se pode desde já colocar tem a ver com a 

estrutura e organização dos programas de Matemática actualmente em 

vigor. Apesar de existirem algumas diferenças, no essencial, o programa do 

secundário e do 2º ciclo têm estruturas parecidas, onde os conhecimentos 

matemáticos assumem uma grande visibilidade, embora não surjam 

directamente relacionados com o desenvolvimento de capacidades ou 

atitudes, nem articulados de forma visível com as finalidades. Em que 
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medida um documento com estas características não contribui para 

acentuar a leitura de programa-conteúdos? 

Uma outra questão que se poderá colocar diz respeito ao papel do 

programa no desenvolvimento do saber dos professores. Para atender aos 

programas, Margarida e Francisca investem na preparação dos temas que 

estes prescrevem e, para além disso, investem também no 

desenvolvimento, gradual e controlado — sobretudo em Margarida — das 

orientações programáticas, que incidem sobre a natureza das tarefas, 

metodologias de trabalho na aula, uso de novos recursos. Desta forma, o 

programa constitui um eixo estruturador do desenvolvimento do 

conhecimento didáctico das professoras, acompanhando a ideia de que o 

desenvolvimento curricular e o desenvolvimento profissional dos 

professores está inter-relacionado (Day, 2001). 

 

Os constrangimentos do calendário escolar. A variável tempo é 

bastante importante nas práticas das professoras. No que diz respeito à 

quantidade de tempo lectivo, a preocupação é sentida desde o início do ano 

lectivo e agudiza-se sempre no seu final. Mas também existe a qualidade de 

tempo lectivo. Nem todos os tempos lectivos do horário valem 

efectivamente o mesmo tempo de aula. 

Relativamente à mancha horária do ano em que observei aulas de 

Margarida, a professora não apresentava nenhuma queixa especial. No 

entanto, o início das sequências temáticas, a utilização de metodologias 

mais exigentes e morosas, e a realização dos testes são exemplos de 

actividades lectivas que Margarida não faz em qualquer dia da semana. 

Além disso, numa perspectiva quantitativa, ao calendário inicial é preciso 

retirar vários dias em que não existem aulas por razões diversas e, mais 

significativo, por causa das provas globais que na realidade consomem 
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mais tempo que o da sua realização, uma vez que nas semanas precedentes, 

tanto os alunos, como os professores, são influenciados pela sua 

proximidade e preparação. Este sentimento de falta de tempo exerce uma 

pressão significativa sobre Margarida, que sempre prioriza aquilo que 

considera essencial para preparar os alunos para o exame, restando-lhe 

pouca disponibilidade para investir na diversificação de actividades — 

mesmo para aquelas que sabe serem recomendadas pelos programas. 

Já Francisca, relativamente ao período de observação de aulas, tinha 

uma aula a seguir à hora de Educação Física, o que ocasionava que nem 

sempre os alunos viessem para as aulas com a disposição adequada, quer 

porque demasiado cansados, quer porque demasiado excitados, quase 

sempre atrasados e de cabelos molhados. A sua planificação também 

atendia às características dos tempos lectivos, reservando, por exemplo, as 

aulas de duas horas para as actividades de natureza investigativa. No que 

diz respeito à quantidade de tempo, também Francisca sente o ano lectivo 

precipitar-se para o fim, nomeadamente com a realização de actividades 

extra-lectivas em que os alunos participam em tempo de aulas. Parece não 

se deixar afectar muito com esta pressão, mas fica com pena de não 

conseguir proporcionar aos alunos actividades que muitas vezes já tinha 

previstas.  

Apesar de as professoras serem muito assíduas, ambas sentem o 

tempo escapar-lhes à medida que se aproxima o final do ano, o que 

constitui, para ambas, um factor de preocupação. Em particular, parecem 

sentir que esta variável é mal contabilizada pelo Ministério da Educação 

que veicula uma distribuição temporal para abordagem dos conteúdos 

programáticos que não entra em linha de conta com a realidade da escola, 

sempre condicionada por fenómenos diversos que o Ministério parece 
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ignorar. A variável tempo constitui um forte espartilho do trabalho de uma 

grande maioria dos professores (Hargreaves, 1998). 

 

A importância do livro de texto e dos recursos. As professoras 

recorrem ao manual escolar na fase de preparação lectiva e usam-no 

também nas aulas, embora com frequências e pesos bastante distintos, 

justificando a sua utilização em função dos alunos.  

Margarida explora aprofundadamente o manual escolar na fase de 

planificação, tanto individualmente, como com os colegas. Também 

consulta com frequência outros livros de texto e um site de uma editora 

escolar, mas o manual adoptado na sua escola constitui a referência base, 

quer para as suas abordagens na aula, quer como fonte de exercícios a 

recomendar aos alunos.  

Francisca tem o manual escolar como um entre muitos outros 

recursos, nos quais se incluem materiais diversos, nomeadamente livros 

sobre Educação e sobre Matemática, bem como materiais que obteve em 

acções de formação e através de outros colegas, que acabam por ser mais 

significativos em termos da sua preparação lectiva, organizada não em 

função de conteúdos mas em função de tarefas significativas para os 

alunos. Recorre ao manual escolar para estimular o estudo autónomo 

destes, recomendando-lhes que o leiam para conhecerem outras formas de 

abordagem dos temas e para realização de exercícios. 

Desta forma, as professoras valorizam o manual de forma diferente, 

servindo para Margarida como um forte mediador curricular (Gimeno, 

1989). No entanto, nenhuma delas se sente confortável com o processo de 

escolha adoptado pelo respectivo grupo disciplinar. Ambas o vêem como 

complexo e problemático, passível de conduzir a opções que poderão não 

ser as mais adequadas. Esta complexidade vem tanto da participação não 
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homogénea dos professores envolvidos no processo como da grande 

quantidade e variedade de livros existentes, que faz com que muitas vezes o 

livro escolhido se revele com problemas — que só a utilização diária 

permite detectar. Enquanto Francisca relativiza este problema, Margarida 

gostaria de o ver resolvido. Uma hipótese de solução, que me referiu há 

pouco tempo, seria o Ministério da Educação eleger um dos livros 

disponíveis, o que poderia, na sua opinião, servir como referência de 

qualidade para os professores. 

 

O apoio do trabalho com os colegas. As professoras explicitam a 

importância da discussão e planificação colectiva na definição das suas 

próprias práticas lectivas. O trabalho de planificação anual realizado no 

início do ano no contexto dos grupos disciplinares não é de modo algum 

suficiente — nem talvez muito significativo, pois para além de ser muito 

superficial, é quase certo que será falível nos aspectos sobre os quais 

incide: a distribuição dos temas pelo calendário. As professoras 

reconhecem grandes vantagens ao trabalho colectivo mais aprofundado. 

Esta importância reflecte-se num acréscimo de confiança, essencial para 

lidar com orientações curriculares novas e sobre as quais não se sentem 

seguras. Além disso, o trabalho colectivo e a legitimação processual do 

currículo que lhe está implícita coloca as professoras numa situação de 

menor vulnerabilidade face às decisões tomadas. 

Margarida foi uma das professoras que na sua escola apostou na 

criação de uma dinâmica colectiva de trabalho continuado entre os colegas 

que leccionam o mesmo ano de escolaridade, dinamizando a estrutura das 

reuniões quinzenais por subgrupos, apoiada por mais colegas. Esta vontade 

colectiva beneficiou de vários aspectos que estimulavam na altura a 

dinâmica do grupo, mas são essencialmente factores externos: núcleos de 
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estágio, formação em calculadoras gráficas, relatório do IGE. De início 

bem aceite, talvez esta dinâmica tenha alguma dificuldade em manter-se: 

no final da recolha de dados, as reuniões do subgrupo já não eram 

quinzenais nem participadas por todos, e os dossiers dos outros anos não 

estavam tão cheios como o do 10º. Até que ponto a dinâmica de trabalho 

colaborativo, que numa fase mais crítica de mudança de programa foi 

interpretada como necessária, tenderá a manter-se perante o estabilizar dos 

programas? Em que medida a antiga cultura de trocas informais na sala dos 

professores, que os obriga a menos compromissos e, sobretudo, a menos 

dispêndio de tempo, não será considerada suficiente por muitos colegas de 

Margarida? Sem a criação de apoios por parte da escola, talvez esta 

dinâmica dos subgrupos não se venha a manter durante muito mais tempo 

(Hargreaves, 1998). 

O colectivo de Francisca rege-se por todas as características dos 

grupos que operam num regime de colaboração (Hargreaves, 1998). 

Reuniram-se por terem afinidades comuns e reconhecerem utilidade ao 

trabalho colectivo, espontâneo, voluntário, continuado, que realizam 

semanalmente. O grupo parece estar de boa saúde e com vontade de 

continuar. Estão abertos à admissão de outros colegas que se queiram 

juntar, mas não pretendem envolver todo o grupo com vista à 

uniformização. 

 

A força dos alunos na sala de aula. As professoras referem os alunos 

como uma forte influência das suas práticas curriculares. A sua presença 

faz-se sentir logo na fase de planificação, na qual as professoras têm em 

conta as características das turmas, nomeadamente no que diz respeito à 

motivação e à apetência para a aprendizagem, para preparar novas aulas e 
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incorporam as decisões pós-activas na regulação da planificação, prevendo 

estratégias de diferenciação.  

Mas é na sala de aula que a influência dos alunos mais se faz sentir. 

Por um lado, existem as questões relacionadas com a sua disposição e 

interesse, que podem obrigar as professoras à necessidade de os cativar e 

mobilizar com vista a conseguirem um bom ambiente de aprendizagem. 

Por outro lado, existem as questões relacionadas com a sua reacção às 

tarefas que as professoras colocam, o interesse que manifestam, as 

dificuldades que revelam. Estas reacções são multiplicadas com a 

interacção entre o professor e os alunos e dos alunos entre si. Este estudo 

corrobora de forma muito significativa a ideia de que os alunos em sala de 

aula constituem a origem da grande maioria das decisões interactivas dos 

professores (Brown & McIntyre, 1993; Clark & Peterson, 1986).  

Um outro resultado de interesse que é possível apontar tem a ver com 

as reacções dos alunos como força motriz do desenvolvimento do saber do 

professor. Recordo que Francisca, por exemplo, alterou a sua forma de 

nomear alunos para ir ao quadro em função da sugestão de um aluno, que 

lhe mostrou os inconvenientes da estratégia que ela adoptava 

anteriormente. No que diz respeito a Margarida, uma nova concepção 

parece estar a formar-se acerca das potencialidades da calculadora gráfica 

para a actividade matemática. Recordo que a professora já utiliza as 

calculadoras gráficas nas suas aulas há cerca de cinco anos, tendo 

desenvolvido estratégias para a sua integração na aula que a deixam 

satisfeita. Usa as calculadoras com dois fins distintos: o mais frequente é 

em plenário, associado ao viewscreen, para realizar a interpretação 

geométrica da matéria que já abordou antecipadamente de forma analítica, 

valorizando aqui a máquina como uma possibilidade de ter gráficos 

correctos e rápidos. Nesta situação, é clara a sua preocupação em dar 
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prioridade à abordagem analítica. O menos frequente é em situação de 

trabalho em pequenos grupos, para realização autónoma de fichas nas quais 

propõe tarefas de natureza investigativa. Não deixa de ser interessante 

reparar que apesar de as tarefas terem esta natureza, Margarida não utiliza o 

termo descobrir, encontrar, ou concluir para caracterizar a actividade dos 

alunos, referindo-se-lhe como “eles vêem”, ou “a actividade é para eles 

verem”, sublinhando a possibilidade de visualização e não o espírito da 

actividade propriamente dita. Certamente isto não será estranho ao facto de 

Margarida não colocar a descoberta entre as suas prioridades no ensino da 

Matemática. Para além disso, o vocabulário de que Margarida dispõe para 

falar da aula de Matemática está ainda pouco permeado pelo discurso mais 

actual da Didáctica da Matemática. 

No entanto, a utilização que os alunos têm feito da calculadora 

gráfica, concretamente na turma em relação à qual ela tem menores 

expectativas devido às suas fracas bases, revelaram-lhe resoluções gráficas 

que a surpreenderam, as quais reconheceu como suficientes para obter uma 

resposta correcta da questão em causa. Isto pode ser sinal que Margarida 

venha a ampliar a forma como vê as potencialidades da calculadora e a 

reforçar a importância das abordagens gráficas na actividade matemática. 

As práticas inspiram com frequência a evolução das concepções dos 

professores (Ponte, Matos & Abrantes, 1998). 

 

A experiência, as concepções e a pessoa. As professoras 

reconhecem-se como a maior influência das suas práticas curriculares. 

Evocam a experiência profissional, fonte de segurança, que adquiriram com 

o passar do tempo e que lhes proporcionou a consolidação de um saber 

consistente, um património de conhecimento didáctico, que lhes permite 

fundamentar opções na planificação e condução das aulas, reconhecer o 
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que é eficaz e o que pode trazer problemas, tanto na relação com os alunos, 

como na abordagem da Matemática. 

Margarida sublinha sobretudo a importância da experiência lectiva — 

apesar de só leccionar no ensino secundário há cinco anos, o facto de ter 

sido bem sucedida nos anos em que leccionou o 12º ano proporciona-lhe 

uma sensação de satisfação que reforça a sua acção.  

Francisca encara a sua experiência de uma forma mais ampla, 

referindo-se à prática da sala de aula mas também à experiência pessoal de 

formação e de encontro e discussão com outros professores, que valoriza 

como fonte de aprendizagem de novas ideias e cruzar de perspectivas. 

Sublinha também a importância das leituras que faz e da sua discussão, 

valorizando desta forma a dimensão de desenvolvimento profissional 

(Ponte, 1996).  

Um segundo aspecto da sua influência pessoal tem a ver com as suas 

concepções, preferências, motivações, prioridades, convicções em relação 

às práticas curriculares e que, assumidamente, marca tudo o que fazem. A 

dimensão moral e emocional do professor é aqui claramente contemplada 

por Margarida e Francisca, que afirmam a presença invisível do eu 

profissional (Kelchtermans, 1993a). 

O último aspecto que é explicitado pelas professoras é a respectiva 

personalidade, uma dimensão pessoal considerada por alguns 

investigadores a propósito do desenvolvimento profissional dos professores 

(Goodson, 1997a). Ambas se revêem na sala de aula, não só na forma como 

se relacionam com os alunos, no tipo de comunicação que estabelecem, nos 

valores que lhes transmitem, nas emoções que vivem, mas também na 

própria forma de abordar a Matemática. Margarida e Francisca sentem que 

as professoras que são dependem intensamente das pessoas que são. E o 

inverso também é verdade. 
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Síntese das conclusões 

 

Esta investigação ilustra bem como o conceito de currículo de 

Matemática pode ter interpretações muito díspares, que estão em estreita 

relação com as componentes programáticas mais valorizadas pelas 

professoras. Existe uma grande variabilidade no grau de adesão que os 

programas suscitam nas professoras, o qual depende, em boa medida, da 

sintonia que sentem quanto à abordagem que estes sugerem à Matemática. 

O papel normativo do programa é entendido de forma diferente pelas 

professoras, que o perspectivam em função dos objectivos que gostariam 

que servisse. De qualquer forma, ambas desejam cumprir o programa, que 

interpretam como dar concretização àquilo que mais valorizam, pese 

embora reconheçam que a retórica do cumprimento mascara realidades 

muito diferentes.  

Assim, a relação das professoras com o currículo parece ser marcada 

por um conjunto de aspectos diversificados, dos quais sublinho, para além 

das diferenças de personalidade, o eu profissional — em especial, a forma 

como interpretam a sua principal responsabilidade profissional —, a visão 

da Matemática e das finalidades do seu ensino, e questões associadas ao 

contexto curricular em que se movem, no 2º ciclo mais articulado e 

flexível, e no secundário mais espartilhado e rígido — e, a não esquecer, 

controlado por um exame nacional que pesa nas condições de acesso dos 

alunos ao ensino superior.  

Embora assumindo atitudes diferentes, as professoras revelam um 

grande protagonismo curricular. Em ambos os casos é possível identificar 

claramente um currículo pessoal, que integra o que pensam e o que fazem 

nas aulas. É um currículo consistente, que se pode expressar por diversas 

componentes. As finalidades e objectivos reflectem a percepção que as 
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professoras têm da sua responsabilidade profissional. Os conteúdos 

resultam da maior ou menor valorização que fazem dos conhecimentos 

matemáticos indicados pelo programa da disciplina. A sua abordagem, bem 

como as metodologias de trabalho, estão muito associadas ao seu 

conhecimento didáctico, em especial, à sua visão da Matemática e ao 

conhecimento do processo instrucional. A avaliação das aprendizagens dos 

alunos reflecte também, de certa maneira, as finalidades do ensino que as 

professoras têm para os seus alunos, sublinhando-se a preparação para 

exame em Margarida e a evidenciando-se a dimensão formativa em 

Francisca. 

Este currículo pessoal resulta da personalização que as professoras 

fazem do programa da disciplina, que se revela de forma distinta em 

relação às diferentes componentes. No entanto, é um instrumento 

importante nas respectivas práticas curriculares. Se é verdade que está 

longe de as determinar, é igualmente verdade que é ele que define quais os 

conteúdos matemáticos que elas leccionam. A componente dos 

conhecimentos usufrui de um estatuto especial no que diz respeito ao 

carácter prescrito, que as professoras aceitam, muito embora aprofundando-

os e abordando-os à sua maneira. As outras componentes parecem ser 

interpretadas de forma mais livre pelas professoras, que não sentem 

especial pressão para as colocar em prática — sendo excepção, no caso de 

Margarida, as calculadoras gráficas, explicitamente assumidas como 

obrigatórias no texto oficial.  

Assim, as professoras encontram espaço para se afirmar no currículo 

em acção. Isto reflecte-se na sua procura de ajuste do programa às 

características particulares das turmas, numa lógica de diferenciação 

curricular. Reflecte-se também na inovação que vão introduzindo nas suas 

práticas, nomeadamente visando a experimentação das novas orientações 



Capítulo VII — Conclusão 

594 

programáticas. É um processo gradual, no qual a novidade é harmonizada 

com o conhecimento didáctico pré-existente e cujo sucesso é, em boa parte, 

avaliado pela interpretação que as professoras fazem das reacções 

manifestadas pelos alunos. Especialmente resistente parece ser o que diz 

respeito à avaliação das aprendizagens dos alunos, em que as professoras 

seguem de perto o saber-fazer já adquirido há muitos anos, com o qual se 

sentem seguras. 

A legitimação das práticas curriculares joga-se entre o trabalho 

colectivo e o individual, que se complementam de forma interactiva. No 

contexto colectivo, assume especial importância o grupo disciplinar, cujo 

papel na definição do programa-conteúdos acaba por se sobrepor ao do 

texto oficial — no caso de Margarida, reforçado ainda pelo programa-de-

exame. No entanto, as decisões normativas tomadas no seu seio têm um 

grau de generalidade bastante grande. Desta forma, é no âmbito dos grupos 

de trabalho que as professoras acabam por encontrar um apoio mais 

substantivo para a realização da planificação lectiva, reforçando assim a 

legitimidade das decisões que aí são tomadas, em especial, sobre os 

conteúdos e a avaliação das aprendizagens dos alunos. Embora o trabalho 

nestes grupos tenha, de algum modo, um pressuposto de homogeneização, 

ela não se estende ao “como” das aulas, em relação ao qual as professoras 

reclamam a liberdade de exercer a sua individualidade, numa perspectiva 

de adaptação das decisões colectivas aos seus alunos — e a si próprias. 

Mas é na sala de aula que acaba por ser completamente definido o 

currículo. A legitimidade das decisões tomadas neste contexto é justificada 

pela necessidade de ajuste aos acontecimentos imprevistos que vão 

surgindo, desempenhando as reacções dos alunos às tarefas, nomeadamente 

o interesse e as dificuldades que manifestam no desenvolvimento da 

actividade matemática, um forte papel de regulação do decurso da aula.  
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As principais influências que as professoras identificam nas suas 

práticas curriculares são exactamente as mesmas. Consideram o papel de 

âncora do programa oficial, os limites do calendário escolar, a inspiração 

dos recursos consultados, o apoio dos colegas, as características dos alunos 

— e Margarida, o condicionamento do exame nacional do ensino 

secundário. Mas, acima de tudo, valorizam a experiência que ao longo do 

tempo foram adquirindo, na qual sublinham a importância da sala de aula, 

que lhes permitiu desenvolver um conhecimento didáctico sólido, que hoje 

em dia lhes confere segurança e lhes permite agir de acordo com o 

respectivo eu profissional, exercendo os seus gostos, preferências, 

prioridades. Esta experiência é o capital adquirido pelas professoras ao 

longo do seu percurso, marcado por factores diversos da história pessoal e 

profissional, e tem um papel decisivo no significado que hoje em dia dão à 

profissão. 

 

 

Considerações e implicações do estudo 
 

 

Como fica patente nas conclusões desta investigação, as práticas 

curriculares de Margarida e de Francisca apresentam algumas diferenças 

significativas. No entanto, tomadas globalmente, exibem também traços 

comuns, ainda que concretizados de formas diversas. De um modo muito 

genérico, pode afirmar-se que ambas exercem um protagonismo curricular 

relevante, mediado pelo seu eu profissional e conhecimento didáctico; 

ambas usam diferentes tipos de legitimação curricular, que se definem entre 

o trabalho colaborativo e o individual; ambas identificam o mesmo tipo de 

influências nas suas práticas curriculares que, no caso de Margarida, são 
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acrescidas do exame nacional de 12º ano. Tudo isto, recordo, se passa com 

professoras de níveis de escolaridade diferentes e enquadradas por lógicas 

de desenvolvimento curricular distintas: Margarida, no ensino secundário, 

com um programa centralmente definido e prescritivo; Francisca, no 2º 

ciclo, com o projecto da gestão flexível do currículo. 

Desta forma, o estudo permite retirar um conjunto de implicações que 

tomo como importantes em ambos os níveis de escolaridade, embora 

aquela que diz respeito ao papel da Matemática como instrumento de 

selecção relativamente ao ensino superior tenha obviamente significado 

apenas para o ensino secundário. Estas implicações incidem sobre dois 

domínios diferentes: o desenvolvimento curricular em Matemática e o 

desenvolvimento profissional de professores de Matemática.  

 

 

Desenvolvimento curricular em Matemática 

 

Esta investigação assume que o desenvolvimento curricular é um 

processo complexo, no qual intervêm vários actores, em diferentes 

momentos e contextos, que interagem, de forma diversa, numa construção 

convergente do currículo — o qual vai assim sendo definido através de um 

contínuo de decisões, que ocorrem, no contexto político-administrativo, no 

de gestão escolar e no de realização associado à sala de aula (Pacheco, 

1996). Relativamente a este pressuposto, este estudo permite realçar a 

importância do professor e da escola enquanto decisores curriculares. Mais 

do que isso, mostra como o papel da escola se joga a vários níveis. Por um 

lado, a escola tem diversos agrupamentos formais que assumem um 

conjunto de decisões, com um âmbito geral e visam a normalização. Por 

outro lado, a escola é o ponto de encontro informal entre professores que 
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reconhecem vantagens ao trabalho colaborativo, onde são tomadas decisões 

de âmbito mais específico que contribuem para uma certa homogeneidade 

das práticas curriculares, exercendo um papel de influência e de regulação 

no currículo em acção de cada professor. 

Um outro pressuposto que aqui foi assumido é que o currículo envolve 

sempre um propósito, um processo e um contexto. Este estudo ilustra bem 

como esta ideia encontra eco nas professoras. O professor tem finalidades 

que orientam a sua acção, desenvolve formas de atingir os seus objectivos, 

atendendo às características do contexto com que lida, tendo presentes os 

alunos a quem se dirige. 

Uma terceira assunção deste estudo diz concretamente respeito ao 

programa de Matemática que, alinhando com as actuais tendências 

internacionais sobre o ensino da disciplina, marca uma grande diferença em 

relação aos programas que vigoraram longos anos em Portugal. Este estudo 

evidencia como a imagem da aula tradicional de Matemática ainda tem um 

lugar presente na escola e como as actuais orientações curriculares 

constituem um desafio significativo para os professores. 

Estas considerações remetem para um conjunto de implicações sobre 

o desenvolvimento curricular que apresento de seguida, tendo presente que 

este tem de ser colectivamente equacionado por todos os sujeitos que nele 

intervêm. 

 

Valorização do protagonismo curricular do professor. É 

importante que o protagonismo curricular do professor não seja ignorado, 

mas sim considerado e incentivado no processo de desenvolvimento 

curricular. Por um lado, os professores exercem constantemente um papel 

activo na definição do currículo a que os alunos têm acesso, mesmo quando 

não o desejam ou o minimizam — e isto é uma realidade incontornável que 
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esta investigação bem ilustra, tanto com Francisca, como com Margarida. 

Por outro lado, os professores estão numa posição única para concretizar, 

de forma informada e consistente, a adaptação curricular às realidades 

escolares onde trabalham. São os professores quem conhece os alunos, 

quem pode diagnosticar as suas dificuldades, interpretar os seus interesses, 

ir de encontro às suas necessidades, abrir espaços ao seu envolvimento e 

participação, corporizando o princípio da educação matemática para todos 

e dando expressão às respectivas finalidades — e também Francisca e 

Margarida nos mostram esta vertente da sua acção.  

Para que tal aconteça, é importante que o desenvolvimento curricular 

reconheça a importância da autonomia das escolas e professores, e 

acomode um espaço legítimo de exercício das suas deliberações. Este 

espaço não poderá ficar pela gestão de conteúdos e de tempos lectivos, a 

qual constitui uma forma limitada de flexibilização curricular que deixa por 

explorar as potencialidades do protagonismo curricular dos professores e 

introduz ambiguidades quanto ao seu papel na definição curricular (Santos 

& Canavarro, 2001). Para que o professor se possa sentir cúmplice na 

configuração do currículo adaptado aos seus alunos e contexto, é necessário 

que exista a possibilidade real de ele exprimir as suas ideias e concepções 

na definição de conteúdos, na arquitectura de situações de aprendizagem e 

sua avaliação, na escolha dos recursos que considera adequados para os 

seus alunos.  

Uma das formas que se poderá revestir o protagonismo do professor e 

da escola será através da definição de projectos curriculares (Ponte, 2002), 

ajustados ao contexto concreto, de escola, de turma, de grupos de alunos, 

específicos da Matemática e/ou em relação com outras disciplinas, que 

constituam um espaço significativo de aprendizagem e auto-realização para 

todos os envolvidos, alunos e professores. 
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Promoção de cultura de colaboração nas escolas. É importante que 

o processo de desenvolvimento curricular seja apoiado pelas escolas, 

nomeadamente quando está em causa a introdução de novas orientações 

curriculares, através da promoção de uma nova cultura profissional. 

Reservar às escolas e professores um papel importante no desenvolvimento 

curricular significa conferir-lhes maior liberdade e também maior 

responsabilidade. Para tal, é necessário reflectir sobre as condições para o 

exercício dum protagonismo curricular responsável. Reconhecer o 

desenvolvimento curricular como uma das competências do professor é um 

passo fundamental — que acarreta a criação de espaços e tempos para a sua 

concretização.  

Por tradição, a escola é lugar de dar aulas e o horário do professor é 

associado ao horário lectivo, sendo remetido para a invisibilidade todas as 

outras dimensões do seu trabalho (Hargreaves, 1998), que o professor pode 

realizar quando e onde entender. As reuniões para planificação colectiva 

feitas por grupos como o de Francisca e Margarida são vistos como uma 

espécie de tarefa extra, que se realizam apenas por (boa) vontade, e não 

como parte integrante da profissionalidade docente. Esta perspectiva não é 

compatível com um desenvolvimento curricular centrado na escola. Esta 

componente da actividade profissional precisa ser reconhecida e 

contemplada no horário de trabalho dos professores, de modo a que não 

seja sentida como mais uma sobrecarga ou algo de que se pode prescindir. 

Além disso, devem ser criadas condições logísticas nas escolas que 

permitam a realização de trabalho colectivo entre colegas — com espaços e 

recursos adequados para o efeito.  

Esta investigação ilustra bem como os professores tendem a reunir e a 

valorizar o colectivo quando sentem necessidade de definir opções 

curriculares para os seus alunos, o qual funciona como fonte de confiança e 
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de evolução do conhecimento didáctico. Promover e apoiar uma cultura de 

colaboração, evitando os riscos de uma colegialidade forçada, é um grande 

desafio que deve ser encarado por todos os actores educativos, que 

encontram as resistências de uma escola tradicionalmente balcanizada e 

onde impera o individualismo (Day, 2001; Hargreaves, 1998). No quadro 

actual, implica considerar grupos de professores distintos, quer centrados 

na turma, quer centrados nas disciplinas, e eventualmente outros, em torno 

de projectos curriculares, por exemplo.  

Para além da vantagem que pode significar o trabalho colectivo em 

termos da confiança dos professores que o realizam, ele serve também 

como um mecanismo regulador das práticas curriculares dos docentes, 

dado o peso que a legitimação processual das decisões curriculares pode 

assumir — e que naturalmente será quanto maior, quanto maior for a 

responsabilidade da escola. 

 

Clarificação e partilha das finalidades do ensino da Matemática. É 

importante que o currículo de Matemática não seja reduzido a um 

programa-conteúdos, mas que tenha sempre presente as finalidades da 

educação matemática dos alunos a que se destina. No quadro actual, 

sublinho duas ideias-chave. Por um lado, a disciplina de Matemática deve 

ser vista em articulação com todas as outras aprendizagens relativas ao 

mesmo ciclo, oferecendo a sua contribuição específica para a formação 

global do aluno. Por outro lado, deve ter em atenção as actuais perspectivas 

curriculares, que reforçam a pertinência do desenvolvimento da literacia 

matemática para lidar de forma inteligente e crítica com os desafios de uma 

sociedade cada vez mais tecnológica (English, 2002).  

Antes de se decidir “o que ensinar”, é importante procurar precisar 

“para quê ensinar”, sob o risco de se tomarem opções infundadas e 
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desajustadas da realidade actual. Esta dimensão tem necessariamente de ser 

perspectivada pelos decisores curriculares aos diversos níveis, em especial 

pelo poder político, do qual se espera uma ideia clara sobre o projecto de 

educação que tem para os futuros cidadãos — no entanto, os textos 

programáticos que actualmente vigoram deixam transparecer uma certa 

indefinição quanto às grandes finalidades do ensino da Matemática (Ponte, 

2003). Esta questão tem também de ser perspectivada pelas escolas e 

professores, no seio dos quais parecem subsistir ideias muito díspares. 

Como salienta o relatório Matemática 2001, os professores revelam 

hesitações nesta matéria (APM, 1998).  

Nesta investigação, registou-se a importância das finalidades pessoais 

que as professoras atribuem ao ensino da Matemática na definição das suas 

práticas curriculares. Estas finalidades pessoais estão fortemente inter-

relacionadas com a forma como percepcionam a sua actividade profissional 

— em Margarida, associadas a preparar os alunos para o exame, em 

Francisca, associadas a preparar os alunos para a vida. Se no caso de 

Francisca são consonantes com as orientações curriculares, no caso de 

Margarida reflectem prioritariamente preocupações associadas ao sistema 

de avaliação.  

Desta forma, parece-me imprescindível que exista um esforço de 

clarificação e partilha do que se pretende com o ensino da Matemática, que 

seja convenientemente valorizado no processo de desenvolvimento 

curricular — e que se reflicta na elaboração do programa disciplinar, que 

deve traduzir, em estrutura e conteúdo, as finalidades que procura servir.  

 

Disponibilização dos recursos necessários à aula de Matemática. É 

importante que as escolas disponham de recursos diversificados e 

adequados ao desenvolvimento curricular que a Matemática actualmente 
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exige. O tempo da Matemática de quadro e giz já deveria fazer parte da 

história. Hoje em dia, as perspectivas curriculares sobre o ensino desta 

disciplina explicitam a necessidade de utilização de uma série de materiais 

essenciais para proporcionar uma experiência matemática rica aos alunos. 

Os materiais manipuláveis oferecem múltiplas possibilidades no 

desenvolvimento de actividades de investigação e exploração (por 

exemplo, os sólidos geométricos em acrílico facilitam a investigação dos 

cortes por planos, os dados multifacetados prestam-se à exploração do 

conceito de probabilidade). Além destes, as tecnologias são instrumentos 

necessariamente presentes, desde as calculadoras elementares aos 

computadores, munidos de software adequado ao desenvolvimento da 

actividade matemática, nomeadamente com programas de geometria 

dinâmica e de cálculo algébrico simbólico, que possam ser usados pelos 

alunos em pequenos grupos e também em plenário, apoiados por 

equipamentos de projecção de qualidade. Às calculadoras gráficas estão 

hoje em dia associados diversos sensores para recolha de dados que 

permitem realizar um vasto conjunto de experiências com os alunos, 

ampliando em muito as possibilidades para a modelação matemática.  

Todas as escolas deveriam oferecer aos professores e alunos a 

possibilidade de utilizar, de forma prática e eficiente, os materiais e 

equipamentos necessários. Esta investigação mostra que as professoras se 

dispõem a utilizar materiais nas aulas, mas a facilidade na utilização de 

material didáctico é um factor da opção pela sua utilização. Se é verdade 

que a existência de condições não é por si só garante de um 

desenvolvimento curricular mais consentâneo com as actuais orientações, é 

igualmente verdade que a sua falta constitui um obstáculo significativo ao 

trabalho dos professores, que para além de lhe causar dificuldades 
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acrescidas, pode contribuir para a sua desmobilização ou 

desresponsabilização.  

A importância da existência de um conjunto diversificado de recursos 

visa não só directamente a prática lectiva com alunos como a sua 

preparação, nomeadamente em contexto de trabalho colaborativo dos 

professores. Esta investigação ilustra bem a importância de não atribuir ao 

manual escolar a exclusividade na preparação lectiva. É importante que os 

professores de Matemática possam contar com livros diversos, de 

Matemática, de outras áreas afins, de Educação, de Didáctica da 

Matemática, nomeadamente as brochuras que o Ministério da Educação 

publicou para o ensino secundário. Em particular, é importante que possam 

dispor das publicações editadas pela APM, não só das revistas, mas de 

outros materiais especialmente concebidos a pensar no ensino da 

Matemática. É importante que tenham acesso facilitado à Internet para a 

consulta de sites variados, dos quais destaco o da APM e do NCTM, onde 

os professores poderão aceder a muitas ideias e materiais diversificados 

para apoio à preparação da prática lectiva.  

Os professores deverão ter, naturalmente, um papel importante na 

identificação dos recursos necessários e na sua gestão. Além disso, é ainda 

importante que organizem os seus próprios recursos colectivos, que não 

passam necessária ou exclusivamente pela compilação das planificações e 

testes realizados, mas podem incidir sobre outros domínios de interesse — 

por exemplo, um dossier com recortes de jornais ou revistas com notícias 

da realidade susceptíveis de exploração em actividades com os alunos. 

 

Redução do peso do exame nacional de Matemática do 12º ano. É 

importante que o papel selectivo da Matemática no acesso ao ensino 

superior seja reduzido ou eliminado. Perspectivar o ensino secundário 
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como uma transição para o ensino superior dilui a sua identidade, 

relativizando as suas finalidades próprias. O peso que o resultado do exame 

de Matemática de 12º ano tem sobre o acesso à universidade dos alunos 

pode constituir um factor de enorme pressão sobre os professores, que 

neste estudo fica bem evidente com o caso de Margarida.  

A preocupação com a preparação dos alunos para exame, levada à 

prática, acentua a valorização dos conteúdos matemáticos sobre outras 

dimensões que não são alvo de avaliação no exame — como a 

comunicação matemática e a modelação, por exemplo — podendo limitar a 

predisposição e investimento dos professores nestes aspectos mais 

inovadores dos programas, contribuindo para acentuar a tendência natural 

para a continuidade das práticas assentes no domínio da linguagem formal 

e do cálculo algébrico — e oferecendo-lhe uma retórica legitimadora.  

Conferir à Matemática um papel tão decisivo enquanto instrumento de 

selecção dos alunos, dependente do resultado de um exame nacional final, 

pode constituir um obstáculo ao desenvolvimento articulado e global de um 

programa cujas finalidades enunciadas incidem maioritariamente sobre o 

desenvolvimento de atitudes e capacidades relativas à actividade 

matemática, que requerem, nomeadamente, a realização de actividades de 

natureza aberta e a valorização da interacção entre os alunos. 

 

 

Desenvolvimento profissional do professor de Matemática 

 

Esta investigação assume que o professor é um profissional autónomo 

e responsável, que possuiu um conhecimento específico para o exercício 

das suas funções, as quais exerce num contexto concreto, e mediado pela 

pessoa que é. Pressupõe também que o professor se desenvolve 
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continuamente, num processo em que a experiência lectiva, longe de ser o 

factor único, se reveste de enorme importância. Este estudo reforça bem 

estes pressupostos, com os casos de duas professoras responsáveis e 

reconhecidas como profissionais competentes, que apesar de serem 

significativamente distintas em muitos aspectos, acabam por revelar 

influências do mesmo tipo nas práticas curriculares.  

De acordo com esta visão sobre o professor está a ideia de que ele 

detém um importante papel na definição da sua evolução profissional 

(Ponte, 1996), a qual se repercute sobre o desenvolvimento do seu 

conhecimento profissional, em especial, sobre o conhecimento didáctico. 

Mais do que ficar à espera de ser formado por um curso que alguém decide 

que deve frequentar, o professor precisa de ter uma perspectiva adequada 

da forma de se desenvolver e realizar profissionalmente, ajustada às suas 

necessidades e possibilidades, aos seus desejos e ritmos. Ninguém melhor 

do que ele pode saber quais são os seus pontos fortes e as suas dificuldades, 

que apostas precisa e quer fazer, o que é adequado para si.  

Mas o desenvolvimento profissional não incide apenas sobre o 

conhecimento didáctico. Em questão está também a evolução da identidade 

profissional do professor, em especial, da forma como este perspectiva o 

seu papel, as responsabilidades que sente serem suas, os factores da sua 

satisfação profissional, os investimentos que está disposto a fazer. 

Reconhecer o papel do professor no seu desenvolvimento profissional 

não significa concentrar nele todas as responsabilidades. O contexto escolar 

tem um papel fundamental na forma como o professor vive a profissão, 

podendo representar um grande constrangimento ou uma enorme 

oportunidade para o desenvolvimento do professor. Como Day (2001) 

propõe, a administração deve preocupar-se em estabelecer um clima 

positivo de aprendizagem nas escolas, manter um programa inovador que 
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proporcione aos professores a possibilidade de continuarem a ir ao 

encontro das necessidades dos seus alunos, tornar os professores 

participantes entusiastas em comunidades de aprendizagem. 

Desta forma, o desenvolvimento profissional dos professores é uma 

questão que lhes compete, mas que também tem de ser equacionada pela 

escola e pelo poder político. Com esta assunção presente, reflicto um 

conjunto de implicações sobre o desenvolvimento profissional que o 

presente estudo suscita. 

 

Protagonismo curricular como componente profissional colectiva. 

É importante que os professores se assumam como profissionais 

responsáveis e que reconheçam o seu protagonismo curricular, enquadrados 

por uma cultura profissional de colaboração entre pares. Neste estudo fica 

bem presente, quer com Francisca, quer com Margarida, que o papel do 

professor não se cinge a uma mera interpretação programática, mas vai 

muito para além disso. Fica também presente como a lógica de 

cumprimento do programa é problemática e origina tensões e inseguranças 

que em nada contribuem para a realização profissional do professor — nem 

para a aprendizagem matemática que actualmente se perspectiva para todos 

os alunos. Os professores exercem um papel decisivo na definição 

curricular — não se submetam a uma ineficaz lógica de transmissão fiel de 

um programa prescritivo, superiormente decidido, que não sentem como 

seu e ao qual dão expressão das mais variadas formas. No lugar da retórica 

do cumprimento do programa é vantajoso que surja um discurso 

emancipatório, no qual a voz do professor se implique na definição 

curricular dos alunos que ensina.  

A clarificação do papel do professor no desenvolvimento curricular 

contribui para a redefinição e valorização da profissionalidade docente. Se 
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é certo que lhe introduz acrescidas responsabilidades, também lhe permite 

reclamar outras condições de trabalho e lhe concede um maior espaço de 

satisfação e realização profissional. Este protagonismo curricular deve 

atender às vantagens da conjugação do trabalho individual e colectivo 

(Santos, 2000). Para além do colectivo poder constituir uma comunidade de 

aprendizagem por excelência (Day, 2001), na qual o professor se sente 

mais estimulado e apoiado, este contexto reforça a legitimidade das 

decisões curriculares localmente assumidas. 

 

Consideração do eu profissional. É importante que o professor torne 

consciente o seu eu profissional e tenha presente a sua importância na 

configuração das suas práticas curriculares. Este estudo evidencia que a 

forma como as professoras percepcionam a sua actividade profissional e, 

em particular, como definem a sua principal responsabilidade profissional, 

tem um papel decisivo no modo como perspectivam o ensino da disciplina, 

no que elegem como mais importante para os seus alunos, no que 

realmente valorizam na sala de aula.  

É fundamental que o professor tenha uma visão clara daquilo que 

orienta a sua acção e de que forma isso se conjuga com as finalidades do 

ensino da Matemática, compreendendo as razões e as consequências da sua 

maior ou menor aproximação às orientações curriculares.  

Para além disso, o eu profissional do professor reveste-se de enorme 

importância no significado que ele atribui aos acontecimentos do seu dia-a-

dia na escola. O sentimento de auto-realização é essencial para qualquer 

profissional mas muito em especial para o professor, uma vez que a sua 

pessoa está moral e emocionalmente implicada na profissão.  

É importante que o professor de Matemática amplie os motivos da sua 

satisfação profissional, em geral, muito centrados nas marcas que deixa nos 
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alunos, independentemente da sua relação com a disciplina (Day, 2001; 

Guskey, 2002), ou nos bons resultados que eles conseguem obter — ambos 

fonte de satisfação para Francisca e Margarida. Se é verdade que a relação 

com os alunos pode ser muito gratificante, também se pode revestir de 

fonte de enorme frustração quando as turmas não correspondem às 

expectativas do professor (Hargreaves, 1998). O professor poderá encontrar 

novas fontes de motivação profissional no desenvolvimento do trabalho 

colaborativo com os colegas, o que pode advir do reforço das relações 

interpessoais na escola, da natureza e conteúdo do trabalho desenvolvido 

colectivamente, do sentimento de pertença a uma comunidade de 

aprendizagem.  

 

Investimento continuado do conhecimento didáctico. É importante 

que o professor assuma uma atitude de abertura e de interesse pelo 

desenvolvimento continuado do seu conhecimento didáctico, a qual é 

reforçada pelo surgimento de orientações curriculares que implicam novos 

saberes. Este estudo ilustra como as professoras sentiram necessidade de 

procurar apoio e formação nos períodos de renovação curricular — 

Francisca participou em acções de natureza mais geral que discutiam o 

espírito dos programas, Margarida em acções mais especificas que 

incidiram sobre o uso das calculadoras gráficas.  

Os programas de Matemática que entraram em vigor nos anos 90 são 

muito distintos daqueles que os precederam, e sobretudo, são muito mais 

complexos e difíceis de concretizar na sala de aula. Não se trata de uma 

mera questão de acrescentar ou retirar determinados elementos a um 

reportório que o professor já possui (Nelson, 1997), de lhe juntar Estatística 

e calculadoras gráficas, por exemplo, deixando intocadas as outras 

componentes que marcam a Matemática da sala de aula. Implicam, 
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relativamente ao modelo da aula de Matemática tradicional, que o professor 

reconceptualize o ensino (Goldsmith & Schifter, 1997; Simon, 1997).  

Este processo é complexo, gradual e implica a disposição do professor 

para re-equacionar constantemente as suas práticas. O conhecimento 

didáctico que possui precisa ser mobilizado como um capital a desenvolver 

continuamente e não como um saber adquirido, constituído de verdades 

feitas, tacitamente assumidas, raramente explicitadas e questionadas, e que 

acabam por adquirir um elevado grau de automatismo (Brown & McIntyre, 

1993). Isto passa-se em relação ao conhecimento da Matemática, que 

precisa ser revisto à luz da disponibilidade das tecnologias e das 

necessidades da sociedade actual; em relação ao conhecimento dos 

processos de aprendizagem dos alunos, que são cada vez mais 

diferenciados, e estão imersos numa sociedade com características próprias 

que marca as suas expectativas e motivações; e em relação ao processo 

instrucional, que necessita de incorporar um vasto conjunto de saber-fazer, 

nomeadamente no que diz respeito às tarefas da aula de Matemática, às 

metodologias de trabalho, à utilização de novos materiais, ao discurso da 

aula, à avaliação das aprendizagens dos alunos. 

O desenvolvimento de novas situações lectivas e a melhoria da sua 

qualidade passam pelo investimento continuado do professor, pela 

formulação de experiências de ensino e pela sua concretização e avaliação 

em função das aprendizagens que proporcionam aos alunos. O 

desenvolvimento de uma atitude inquiridora continuada sobre a prática é 

essencial para que os professores possam integrar a mudança como algo 

inerente ao seu conhecimento, revendo e renovando os seus próprios 

conhecimentos, competências e perspectivas sobre o ensino da Matemática. 
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A escola e a sala de aula como espaços de aprendizagem. É 

importante que os professores definam estratégias para o seu 

desenvolvimento profissional, no qual a escola e, em especial, a sala de 

aula, sejam perspectivados como lugares privilegiados de aprendizagem 

permanente. É na escola que os professores encontram dois dos principais 

contextos — senão mesmo os principais — do seu desenvolvimento 

profissional: o grupo de trabalho dos colegas e a sala de aula.  

Esta dimensão fica bem patente neste estudo, em particular, com o 

caso de Margarida. Recordo como a professora reconheceu a orientação de 

estágio como um período de aprendizagem intensiva, fruto do trabalho 

continuado com outros professores sobre a sala de aula, que lhe 

transmitiram confiança para fazer novas experiências com os seus alunos. 

Recordo ainda como a recente utilização inesperada da calculadora gráfica, 

por parte de alguns alunos, fez Margarida reflectir sobre o papel daquele 

instrumento no trabalho com a Matemática. Também Francisca valoriza a 

troca com os pares como forma de aprendizagem. 

O trabalho colectivo de planificação e a reflexão sobre a sua 

concretização na sala de aula é um factor fundamental de evolução do 

conhecimento didáctico do professor. A reacção dos alunos em aula às 

propostas de trabalho dos professores são decisivas na avaliação que estes 

delas fazem (Brown & McIntyre, 1993). Estender o trabalho colaborativo 

para dentro da sala de aula poderá trazer vantagens aos professores, 

nomeadamente na experimentação de novas tarefas em que se poderão 

ajudar mutuamente e na respectiva reflexão posterior, que pode ser 

enriquecida com o contributo directo dos colegas que partilham a 

concepção das situações (Canavarro & Abrantes, 1994).  
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Relação com a comunidade profissional. A profissão de professor 

de Matemática pode ser vivida de muitas formas diferentes, nomeadamente 

no que diz respeito à dimensão não lectiva. As duas professoras deste 

estudo são disto bons exemplos. No que diz respeito ao desenvolvimento 

profissional, reflectem formas de estar distintas. Francisca tem uma prática 

continuada de cunho autoformativo, assente em leituras diversificadas, 

discussão com pares, trocas com os colegas, participação em alguns 

encontros de professores, frequência de cursos no âmbito da renovação 

curricular. Margarida trabalha mais com materiais didácticos, e tem estado 

bastante centrada na escola, que é o lugar dos acontecimentos mais 

significativos do seu percurso profissional.  

É importante que os professores perspectivem o investimento que 

querem ou precisam fazer em termos de desenvolvimento profissional e 

procurem satisfazê-lo de forma adequada. A participação em acções 

formais de formação é um caminho possível, que poderá ter um impacto 

mais significativo se for partilhado por grupos de colegas que a discutam e 

rentabilizem no contexto lectivo, avaliando o seu contributo para a 

aprendizagem dos alunos.  

Mas outra dimensão que o professor tem toda a vantagem em 

valorizar é o contacto com a comunidade profissional de referência, 

nomeadamente com a Associação de Professores de Matemática. É um 

contexto fundamental para o desenvolvimento profissional, que para além 

de constituir uma fonte de recursos importantes, proporciona o diálogo 

informado com pares, a troca de experiências, uma compreensão mais 

crítica e partilhada dos acontecimentos do mundo do ensino da Matemática 

em Portugal. 
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Apontamento final: um título, múltiplos significados 
 

 

Esta investigação teve como objecto de estudo as práticas curriculares 

de professoras de Matemática. Francisca e Margarida foram as professoras 

em questão. Francisca, no 2º ciclo, com o projecto de gestão flexível do 

currículo; Margarida, no ensino secundário, com o programa ajustado de 

1997. Tratou-se portanto de analisar as práticas de ensino de duas 

professoras de Matemática, associadas a dois modelos curriculares 

diferentes. Daí a escolha do título da presente dissertação: “Práticas de 

ensino em Matemática: duas professoras, dois currículos”. O termo 

currículo que aqui usei diz, portanto, respeito aos contextos curriculares em 

que as duas professoras trabalham e, reportando-me a um nível mais micro, 

aos respectivos programas da disciplina de Matemática. 

Curiosamente, como Pacheco (1996) chama a atenção, a palavra 

currículo provém do étimo latino currerre, que significa trajectória, 

jornada, percurso. Estes significados podem ser usados para discutir o 

conceito de currículo, nomeadamente para reforçar a ideia da sua 

dependência do processo pelo qual se desenvolve. Mas podem ter um outro 

sentido — e é esse que precisamente pretendo sublinhar ao finalizar esta 

dissertação.  

As práticas curriculares dos professores, as suas práticas do currículo, 

são indelevelemente marcadas pelo seu percurso, pelo caminho que 

seguiram como professores de Matemática, pelos episódios que compõem a 

sua história profissional, pelos contextos por onde passaram, pelas pessoas 

que encontraram, pela experiência e significados que construiram. 

Uma mudança de currículo implica, pois, os professores numa 

mudança de caminho. Como afirma Kilpatrick (1999, p. 23): “A mudança 
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curricular é uma viagem pessoal para os professores de Matemática”. É 

uma mudança exigente, que implica tempo de experimentação e de 

adaptação para ganhar confiança em terreno desconhecido. Implica 

perspectivar novas direcções, ensaiar percursos alternativos, fazer a sua 

avaliação e decidir aqueles que melhor ajudam a chegar ao destino. Implica 

também que cada um se disponilibize a abrir o seu próprio currículo 

pessoal à mudança, como acontece em quase todas as mudanças da vida.  

Reportei-me aqui, de facto, ao currículo escolar de Matemática, mas 

tendo sempre presente que este é indissociável das pessoas que o fazem, 

dos currículos das pessoas que o fazem, das trajéctorias, jornadas, 

percursos que vivem as pessoas que o fazem — neste caso, Margarida e 

Francisca. Desta forma, talvez o título desta dissertação devesse antes ser: 

“Práticas de ensino de Matemática: duas professoras, dois currerre”. 
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