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Capítulo VI 

 

 

Francisca 
 

 

 

 

Francisca foi o nome adoptado pela professora de Matemática do 2º 

ciclo que participou neste estudo. Este capítulo é-lhe dedicado, 

considerando a pessoa e a profissional no contexto de trabalho, sempre a 

partir dos seus pontos de vista. Após uma breve apresentação do seu retrato 

e percurso biográfico, faço a caracterização da professora que Francisca é, 

revelando o seu eu profissional e o conhecimento didáctico que lhe serve 

de suporte à prática lectiva enquanto professora de Matemática. Segue-se 

uma secção sobre o contexto profissional, onde é dada especial atenção ao 

Projecto de Gestão Flexível do Currículo, ao qual a sua escola aderiu. 

Também o grupo disciplinar merece um especial destaque, nomeadamente 

no que diz respeito à dinâmica de trabalho. Apresento depois a forma como 

Francisca faz a gestão curricular, contemplando a dimensão colectiva e 

individual da planificação. Segue-se o currículo em acção, analisado 

sobretudo através de episódios de aulas, que revela o modo como a 
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professora lida com o currículo na sala de aula, junto dos alunos. Para 

finalizar, surge a reflexão de Francisca sobre a forma como sente as suas 

práticas curriculares. 

 

 

Da pessoa à professora  
 

 

Com esta secção pretendo dar a conhecer Francisca. Começo com a 

apresentação das impressões com que fiquei no primeiro contacto e 

prossigo com uma breve caracterização da sua personalidade. Que tipo de 

pessoa é? Quais são as características que mais se evidenciam? Quais são 

os seus principais interesses? De seguida, dou voz à professora, que traça o 

seu percurso biográfico, mostrando como a sua vida pessoal e a sua vida 

profissional se foram entrelaçando. Como se tornou professora? Quais 

foram as experiências profissionais mais significativas? Como foi a sua 

evolução na profissão? Como vê o seu desenvolvimento profissional? 

Os dados relativos a esta secção foram essencialmente obtidos a partir 

da primeira entrevista, bem como de apontamentos das conversas informais 

que fomos mantendo. 

 

 

Breve retrato 

 

Se não me falha a memória, conheci Francisca num supermercado, por 

intermédio de seu marido, com o qual já me relacionava há algum tempo. 

Depois disso, apenas trocara com ela bons-dias em encontros esporádicos e 

ocasionais. Quando me interessei por explorar neste estudo o contexto 



Capítulo VI — Francisca 

393 

curricular da Gestão Flexível do Currículo, telefonei-lhe, uma vez que a 

sabia pertencer ao conselho executivo de uma escola onde o projecto estava 

a ser experimentado. Embora o nosso contacto fosse extremamente 

reduzido, a sua pessoa era-me simpática e pensei que era uma sorte poder 

contar com ela para me facilitar a entrada na escola. 

Recebeu-me para conversar pessoalmente no dia a seguir ao 

telefonema. Expliquei-lhe os meus objectivos relacionados com a presente 

investigação, escutou-me com atenção, parecendo interessar-se pelo meu 

trabalho. Expliquei também que gostaria de contar com a colaboração de 

um professor experiente de Matemática da escola, pedi-lhe que me 

indicasse pessoas eventualmente dispostas. Felizmente, incluiu-se na lista 

de possibilidades e eu aproveitei por adivinhar facilidade de relação. Viria 

a revelar-se uma excelente informante, não só disponível mas interessada, 

com gosto por contar, mostrar, reflectir. Disse-me, na altura, sobre a sua 

colaboração: “Penso que é para mim um desafio e também uma 

oportunidade!” 

 Francisca tem cerca de cinquenta anos, mas aparenta menos idade. 

Tem um ar jovial, bem disposto, e uma figura agradável, bem arranjada, 

quase sempre de blusa e saia clássica, em diversas combinações de cores, 

colares e brincos a condizer. O cabelo usa-o curto, as mãos têm unhas 

rentes.  

Custa a acreditar que já é avó, mas na realidade tem uma neta de seis 

anos. Vive com ela, com os dois filhos já adultos e com o marido, também 

ele professor de Matemática, sendo a sua vida familiar bastante preenchida. 

Por detrás dos óculos transparentes, sobressaem uns olhos escuros, 

pequenos mas muito vivos, dir-se-ia que não perdem nada do que se passa 

à sua volta. Movimenta-se rapidamente, dando a sensação de estar sempre 
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envolvida numa qualquer actividade ou em transição para outra. Transmite 

muita energia, muito dinamismo, gosto de viver.  

Fala muito depressa, como se quisesse sempre dizer muitas coisas, e 

acompanha as palavras com um breve gesticular das mãos. As entoações da 

voz e as expressões faciais espelham o seu sentir sobre o que conta: prazer, 

entusiasmo, gosto, desgosto, indignação, irritação. Muitas vezes, recorda 

com graça histórias ou pequenos episódios de que é protagonista, sempre 

em discurso directo, geralmente rindo.  

O que diz e, sobretudo, como diz, revelam convicções fortes e 

segurança, uma postura interventiva. Ela confirma-o: “Eu não consigo ficar 

calada, é mais forte do que eu!”. Gosta de ganhar os outros para as suas 

causas e esforça-se por isso. Confia na sua habilidade de “tocar” aqueles a 

quem se dirige e na sua capacidade de argumentação e não abdica de 

defender aquilo em que acredita. Sempre se conheceu assim, ilustra-o com 

uma história da adolescência: 

 
Lembro-me que uma vez eu era uma gaiata… tinha para aí 

dezassete anos ou dezoito! Eu era uma miúda e vi uma mãe a puxar 
por uma filha de uma forma... uma criança pequenina… de uma 
maneira maluca! Eu não conseguia, quer dizer… E eu lembro-me que 
naquela altura fui diplomata. Não me sentia com coiso de ir chamar a 
atenção à pessoa assim de uma forma à bruta. E cheguei-me ao pé dela 
e disse assim: “Coitadinha, então o passo dela não dá mais!” E ela 
vinha (faz voz caricaturada de mulher apressada e bruta): “Vá! Anda! 
Vá lá, despacha-te! Despacha-te, e não sei quantos! — com aquela 
brutalidade, que era mesmo o termo! E eu digo assim: “Coitadinha...” 
— mas lembro-me perfeitamente que usei isto. E a pessoa desfez-se 
completamente! Eu disse: “Têm tanto tempo para andarem 
apressados! Ao menos agora que sejam felizes! Ela coitadinha, só tem 
esse passo.” E ela aí: “É verdade!” Disse--me assim mesmo. E então... 
Eu estava à espera de levar… Eu, por acaso, acho que estava 
interiormente a tremer! Quer dizer, a mulher podia-me ter insultado! 
Dizer: “Olha! Seu fedelho! Meta-se na sua vida!” Mas corri esse risco, 
não é? Portanto, não consegui deixar de dizer! E nunca me esqueci e 
pensei assim: “Lá está, mais uma. A gente tem de saber dizer as coisas 
para levar as pessoas, mas não podemos abdicar de dizer, quer dizer. 
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Aquilo que está na frente dos meus olhos, eu não posso fechar os 
olhos e não o ver.” 

 

Tem, desde sempre, duas grandes paixões: o teatro e os livros. 

Participou nas actividades teatrais de todas as escolas por onde passou, 

desde a primária à universidade, onde fundou, com outro colega, o clube de 

teatro universitário, no âmbito do qual ainda representou. Quanto aos 

livros, ao quais se refere como “um hábito”, são companhia assídua desde 

que se lembra. Da poesia ao romance, da Arte à Ciência, muitos são os seus 

interesses, sempre com o privilégio da Educação e da Matemática.  

As livrarias são, aliás, programa de eleição de muitos fins-de-semana. 

Desloca-se com frequência a Lisboa com o marido, passam tardes a folhear 

livros, adquirem sempre alguns. À noite procuram os filmes que não 

passam na cidade onde vivem ou vão ao teatro.  

Nos últimos anos, desenvolveu o gosto pelas viagens. Motiva-a os 

destinos urbanos, onde pode aliar o passeio às visitas a museus e 

exposições, sobretudo associadas à pintura, outro dos seus gostos, o último 

que refere.  

 

 

Percurso biográfico  

 

Nasceu no Alentejo e aí cresceu e estudou. Quando aos vinte e um 

anos decidiu experimentar ir dar aulas, ainda não suspeitava que viria a ser 

professora. Faltavam-lhe umas cadeiras para terminar o curso de Economia, 

pelo qual tinha enveredado na sequência da opção que fizera no final do 

quinto ano. Nessa altura, não sentia vocação especial por nenhuma área em 

particular, e acabou por escolher aquela que juntava a Matemática e o 

Inglês, duas disciplinas da sua preferência.  
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A maioridade impôs-lhe o desejo de independência e ter emprego 

tornou-se uma necessidade, até porque lhe custava depender 

economicamente dos pais. Com essa motivação, acabou por aceitar a 

sugestão de uma amiga que a entusiasmou a experimentar o ensino: 

 
E depois surgiu uma oportunidade de ir dar aulas… E fui um 

bocado impulsionada por uma outra amiga minha que entretanto tinha 
dado aulas num horário de substituição no ano anterior e que tinha 
gostado imenso da experiência… E dizia-me assim: “Vais ver que tu 
também vais gostar!” E eu dizia: “Eu nunca pensei ser professora!”, 
“Mas vais ver que vais gostar! Experimenta, e não sei quê!” 

 

A primeira experiência como professora foi muito gratificante para 

Francisca: “E de facto, eu fiquei completamente cativada logo no primeiro 

ano!” Quando passados uns tempos, já com o curso terminado, lhe 

ofereceram um emprego aparentemente seguro e melhor remunerado, ela 

recusou-o, e assim terminou a sua relação com a Economia.  

  
E eu disse: “Não! Eu sei do que é que gosto neste momento! E 

eu não tenho, não tenho realmente predisposição natural para estar 
numa secretária, para ter horários completamente rígidos, de entrar às 
tantas e sair às tantas.” Portanto, apesar da grande motivação, que 
seria nessa altura a segurança — porque eu não era efectiva, não era 
nada, ainda por cima a oferecerem-me o dobro do que no ensino — 
não quis. 

 

No primeiro ano em que deu aulas, o de 1972/73, foi professora de 

Matemática e Geografia do antigo ensino secundário, correspondente ao 

actual 3º ciclo do ensino básico, numa escola recém criada de uma pequena 

cidade de província no interior alentejano. Juntamente com uma dúzia de 

outros professores, pôs a escola a funcionar e por isso diz que foi sua 

“sócia-fundadora”. Recorda esta experiência com “muita saudade”, não só 

pelo forte clima de camaradagem que criaram entre todos mas também 
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pelos alunos, que então “eram muito diferentes, para o bem e para o mal, 

mas sempre muito amorosos.” 

Foi aí que conheceu aquele que viria a ser o seu marido, também 

professor de Matemática, e que viveu “intensamente” o 25 de Abril. Nessa 

altura, desafiou alguns colegas a criar uma cooperativa de ensino, onde o 

lema seria algo como “O prazer de aprender”. Desejava levar à prática o 

ideal da aprendizagem com gosto e por gosto, em oposição à aprendizagem 

por obrigação, pois já nessa altura responsabilizava a instituição escola por 

“tirar às pessoas a alegria de aprender”. No entanto, tudo acabou por não 

passar de “lirismos”, suspira hoje. 

Continuou a leccionar, sempre na mesma escola, até surgir o ensino 

unificado, no contexto do qual foi criado o 7º grupo para o qual Francisca 

tinha habilitação própria. Nessa altura optou por dar aulas apenas de 

Geografia, garantindo um melhor salário do que como professora de 

Matemática, para o que apenas tinha habilitações suficientes.  

Entretanto, teve dois filhos. Embora ela e o marido não desgostassem 

da vida pacata daquela pequena cidade, sentiam-se limitados, sobretudo nas 

actividades que poderiam proporcionar às crianças:  

 
Achámos que aquilo ia ser um atraso de vida para os miúdos. 

Pronto, era mesmo assim... Não havia nada, nada, para os miúdos. 
Não havia um espectáculo que se pudesse ir… E por isso nós 
começamos a achar que… Passávamos a vida a conviver com os 
colegas, era muito agradável, porque o ambiente era muito bom, mas 
tínhamos outras aspirações, digamos, em termos de outras coisas que 
se poderiam fazer. E portanto, começámos a pensar em sair de lá. 

 

Elegem a capital de distrito como a cidade dos seus sonhos e 

começam aí a procurar hipóteses de trabalho. Em 1980/81 Francisca ganha 

o concurso para coordenar o Gabinete de Educação de Adultos que então 

abria na cidade. Muda-se para lá com a família, e aí acabaria por se fixar.  
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Esta experiência profissional foi muito gratificante para Francisca. Em 

colaboração com outro colega, montou a estrutura a nível distrital e pô-la a 

funcionar. Considera esta experiência extremamente rica por tudo quanto 

teve oportunidade de aprender. Teve acesso a um conjunto muito 

diversificado de acções de formação, sendo no fundo este o seu primeiro 

contacto com formação específica sobre Educação. Reteve a importância 

da motivação e envolvimento dos alunos na aprendizagem, formas de 

promover a interacção na aula, actividades matemáticas desafiantes. 

Tempos houve em que considerava a hipótese de permanecer neste trabalho 

por longos anos, mas acabou por ficar apenas cinco. Renunciaria ao cargo, 

inesperadamente, por solidariedade com outro colega que considerou ser 

vítima de um incidente crítico. 

Como não queria sujeitar-se a ficar longe da família, opta por 

concorrer ao 2º ciclo, onde sabia ter mais hipóteses de ficar colocada perto 

do local de residência. É neste contexto que começa a dar aulas aos alunos 

mais novos, para os quais não se sentia nada vocacionada, contrariamente 

ao que acontecia com os alunos do 3º ciclo, pois sempre sentiu 

especialmente atraída pela chamada “idade da gaveta”. Ainda hoje se 

recorda de como se sentia “desesperada” com as infantilidades dos alunos: 

 
No início, para mim, foi um bocado doloroso, porque eu não 

estava nada habituada àquilo. Tinha vindo dos mais velhos, tinha 
ficado aqueles cinco anos fora do ensino, e depois achava que aquilo 
não tinha nada a ver comigo, pronto. Era pelo nível dos miúdos, não 
é? O nível de dependência dos miúdos, as perguntas… que achava 
parvas, que é mesmo para dizer o que é verdade. “Eu posso escrever a 
verde?”, “Posso não sei quê?”…. Aquelas coisas buliam comigo de 
uma maneira que eu… [abana vigorosamente a cabeça] Eu tinha que 
fazer um esforço enorme para não responder! Dava-me vontade de 
dizer: “É pá, não me chateies! Escreve com a cor que quiseres, quer 
dizer!” 
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No entanto, superou essas dificuldades sem saber explicar muito bem 

a que se ficou a dever a sua mudança de atitude:  

 
De repente, parece que se fez um clique, eu não sei explicar 

como. Houve uma série de coisas que eu posso pensar que possam ter 
contribuído, mas não há assim um acontecimento que eu possa 
referenciar. Eu só sei que quando cheguei ao Carnaval, já estava bem, 
já estava boa de espírito. Lembro-me perfeitamente. 

 

Uma das razões possíveis para a sua pacificação com o 2º ciclo foi, 

arrisca, o seu reconhecimento de que o trabalho que era feito com os alunos 

era “pedagogicamente muito mais correcto do que aquele que conhecia das 

secundárias”, nomeadamente na forma de olhar o aluno e nas actividades 

desenvolvidas, mais interdisciplinares, envolventes e motivadoras.  

Decide então profissionalizar-se no 4º grupo do 2º ciclo, no ano de 

1986/87. Precisou apenas de fazer o primeiro ano, correspondente às 

disciplinas da universidade. Como já tinha mais de dez anos de serviço, foi 

dispensada do “estágio”, que seria aquilo que, afirma, à partida poderia ter 

sido mais interessante para si pela oportunidade de ter aulas observadas e 

discutidas. Desta formação, valoriza sobretudo o que aprendeu sobre as 

possibilidades e limitações dos alunos em Psicologia do Desenvolvimento 

e as discussões sobre o conceito de currículo em Desenvolvimento 

Curricular. 

No ano seguinte concorreu a uma escola no centro da cidade, 

actualmente E.B. 2,3 e aí se fixou, sem nunca sequer ter equacionando sair, 

tão bem se tem lá sentido. Contas feitas, está nesta escola há uma dúzia de 

anos, quase metade do seu já longo percurso de vinte e sete anos a ensinar. 

Começou por ser delegada de grupo, actividade em que se empenhou 

seriamente procurando fazer justiça ao tempo que tinha de redução 

semanal. Consultou livros e construiu tarefas para promover a discussão 

entre os colegas, nomeadamente sobre a resolução de problemas, 
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actividades matemáticas, sucesso e insucesso… Sentiu-se recompensada 

com a dinâmica que promoveu no grupo e na valorização que as pessoas 

fizeram do seu trabalho: 

 
No ano em que eu fui delegada, não houve uma reunião de grupo 

— isto foi ponto assente para mim — em que eu não trouxesse alguma 
coisa para ser discutido que tivesse  carácter pedagógico. Ou ia buscar 
a qualquer lado e tirava, ou não sei quê… Lembro-me que tinha 
aparecido uma publicação que era Actividades Matemáticas na Sala 
de Aula. Tinha esse título, conhece? E eu tirei montes de ideias 
daquele livro, sobretudo para resolver problemas, que eu estava 
mesmo a investir muito naquilo. Fiz um documento com base naquilo 
para depois se discutir. As fases, uma citação do Pólya, aproveitei a 
citação e não sei quê… Portanto, era aquela história de não fazer das 
aulas de Matemática uma rotina. Portanto, não vamos cair nas rotinas, 
não vamos ensinar aos miúdos exercícios, exercícios-chapa, só 
pensam dentro daquele quadro e não sei quê. E então investi imenso… 
E eu pensei: “Eu tenho hora de redução, não é para passear! É para as 
utilizar!” E portanto, aquelas horas de redução que correspondiam a 
horas lectivas, na altura eram quatro horas de redução que davam ao 
delegado, quatro horas lectivas são quatro horas! E portanto, eu sentia 
até que era uma obrigação minha. E portanto, fiz sempre isso, durante 
o ano inteiro. Ainda há dias uma colega minha me estava a dizer: 
“Ainda há pouco tempo usei documentos dessa altura!” — veja bem! 
(fala com ar visivelmente satisfeito). 
 

No ano seguinte fundou na escola um Clube de Matemática, 

procurando dar vazão à sua vontade de associar a ideia de prazer à 

aprendizagem da Matemática: 

 
A Matemática é sempre o bicho-de-sete-cabeças, não é? E eu 

lancei a coisa [o Clube]… O meu objectivo era que eles começassem a 
ver a Matemática de uma outra forma. Portanto, como uma coisa com 
prazer, uma coisa que eles saiam de lá a gostar daquilo que tinham 
feito e a gostar de Matemática. 

 

Se é verdade que, em termos de colegas, apenas conseguiu mobilizar 

uma pessoa, no que diz respeito aos alunos, superou todas as expectativas e 

previsões iniciais, chegando mesmo a esgotar a capacidade da sala. Os 
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alunos aderiram entusiasticamente às propostas de trabalho do Clube, que 

no essencial visavam o desenvolvimento de capacidades através da 

realização de actividades matemáticas que eles gostavam, explica 

Francisca. Umas vezes eram problemas, outras abordagens complementares 

ou extensões dos temas das aulas, chegando os alunos a conseguir fazer 

coisas que, diz rindo, fariam “Piaget cair para o lado!”: 

 
E então lancei as inscrições e na altura apareceram-me para aí 

umas dez ou doze inscrições, de início. E dizia-me na altura a 
presidente do conselho directivo: “Ai, é óptimo! Para Matemática? Ó 
Francisca, isso é belíssimo!” (…) Só que de repente, começaram a 
espalhar na própria turma que aquilo era muito giro e não sei quê! 
Então, eu lembro-me de um dia em que eu não conseguia respirar com 
tanta gente lá! Eu tinha já miúdos sentados…— aquilo tinha umas 
janelas — e eu tinha já miúdos sentados nos parapeitos, que já não 
conseguia lá meter mais! Aquilo começou a ser… eu não conseguia 
atender da maneira que queria a toda a gente. (…) Aquilo foi uma bola 
de neve, quer dizer! Até nós próprios, aquilo envolveu-nos a nós! 
Havia alguns… a Luísa, a minha colega, que era muito engraçada, 
dizia: “Eu estou contentíssima! Porque eu acho-me a melhor 
professora do mundo! A conseguir fazer isto!” Aquilo até nos 
empolgava a nós enquanto professoras, quer dizer! Foi mesmo uma 
experiência muito gira. 

 

Outra experiência marcante do percurso de Francisca foi a sua 

participação no conselho directivo, onde permanece há perto de nove anos. 

Considera este um dos ciclos principais da sua vida profissional. Para além 

de ter amadurecido aspectos do seu interrelacionamento pessoal, como por 

exemplo, o controlo da impulsividade, a que se refere como “aprender a 

levar a água ao meu moinho sem ser assim de chofre e tal…”, e ter também 

desenvolvido muito o sentido da persistência, ganhou uma outra visão da 

escola, que passou a chamar de sua: 

 
O conselho directivo deu-me outra dimensão dos problemas, das 

pessoas, da escola... Eu digo: nós aqui desgastamo-nos muito e é uma 
enorme responsabilidade e são muitas horas de trabalho dado, mas 
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também nos enriquecemos muito, quer dizer. (…) É outra forma de 
trabalhar para a escola que não tem só a ver com os nossos alunos, 
directamente com os nossos alunos. Pensarmos em termos mais 
globais e ver as coisas acontecerem, pronto, que também dá uma 
satisfação grande. Este empenhamento, sentir a escola — que eu sinto 
a escola como minha, não é? — Mas senti-la com outra 
responsabilidade, em termos das pequenas vitórias que a escola nos 
deu, nos deu um enorme prazer, que nos dá vontade de prosseguir e de 
continuar. E eu acho que isso também foi uma coisa... Aprender a 
esperar um bocado e a fazer as coisas assim... Eu também aprendi 
nestes anos. 

 

Durante esta longa estadia nos órgãos executivos, teve sempre uma 

turma, à qual leccionou Matemática por uma questão de preferência em 

relação às Ciências: 

 
Só que de facto eu gosto muito mais de dar Matemática e sinto-

me muito mais à vontade a dar Matemática e sempre que pude ao 
longo destes anos dei sempre preferência ao horário ou só de 
Matemática ou a prevalecer a Matemática… de tal forma que eu não 
dou Ciências há dez anos. 

 

No presente ano lectivo, aceitou um novo desafio: ser supervisora, a 

nível do distrito, das provas de aferição. Esta actividade prevê-se que dure 

pelo menos três anos e Francisca encara-a com expectativas positivas. 

No que respeita à formação, sempre deu prioridade a acções em que 

antevisse a possibilidade de capitalizar para as suas práticas lectivas. 

Recorda como “extremamente produtivo” um curso sobre avaliação que 

realizou nos finais dos anos setenta. Outra referência importante é uma 

semana de formação no contexto da reforma curricular, sobre os novos 

programas, já no início dos anos 90. Participa com alguma frequência nos 

encontros regionais promovidos pela APM, com a duração de um dia, mas 

não nos nacionais, que obrigaria à sua ausência mais prolongada, pois não 

quer sobrecarregar as colegas do conselho directivo.  
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Considera que para a sua evolução enquanto profissional é 

fundamental a interacção com os outros. Vê-se como uma professora 

bastante diferente daquela que começou a dar aulas há muitos anos atrás e 

assume isso como produto da sua síntese pessoal das experiências que foi 

colectivamente vivendo, quer com alunos, quer com colegas. Aquilo que 

hoje é como professora, o que sabe, o que faz, vêm-lhe, diz, de dois lados 

— da pessoa que ela é e das experiências que teve: 

 
Como é que eu aqui cheguei? Eu acho que há aí duas vertentes. 

Uma é... (pausa prolongada) Estou a pensar neste momento. Mas eu 
acho que é assim: uma das vertentes é aquilo que eu sou enquanto 
professora, independentemente de ser de Matemática ou de outra 
disciplina qualquer. Portanto, enquanto professora, enquanto pessoa! 
Enquanto pessoa! Portanto, professora/pessoa. E a outra tem a ver 
com aquilo que eu fui apanhando, do que me rodeava um bocado, 
enquanto professora de Matemática!  

 

Actualmente, está no topo da carreira, faltam-lhe cerca de oito anos 

para se poder reformar. Não fala desse dia, fala sim do que ainda quer fazer 

antes dele chegar.  

 

 

Síntese 

 

Francisca tem cerca de 50 anos, 27 como professora. É comunicativa 

por natureza, fala com gosto daquilo que gosta, está sempre pronta para se 

explicar. É uma presença forte, interventiva, não abdica de defender aquilo 

em que acredita, esforça-se por ganhar os outros para as suas causas. É 

positiva, confiante, com espírito de iniciativa e muito determinada. Estas 

características têm marcado a sua vida pessoal e profissional, que se foi 

construindo progressiva e articuladamente, conduzindo Francisca à 
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situação que detém desde há cerca de treze anos: professora do 4º grupo do 

2º ciclo.  

O seu percurso é diversificado e inclui muitas experiências, das quais 

tirou aprendizagens. Fixou-se numa escola básica da cidade onde 

actualmente vive, onde desempenhou vários cargos e fundou um Clube de 

Matemática, uma aposta na aprendizagem com prazer, ideia que muito a 

anima. Faz parte do conselho executivo há cerca de nove anos, mantendo 

sempre a leccionação de uma turma de Matemática.  

Gosta de investir na sua formação, procura sobretudo aquela que tem a 

ver com as práticas lectivas, nomeadamente centrada em orientações 

curriculares. Vê o seu desenvolvimento pessoal como resultado do seu 

amadurecimento enquanto pessoa e da sua experiência enquanto 

professora.  

 

 

Ser professora de Matemática 
 

 

Esta secção pretende dar conta da professora que Francisca é. Começo 

com a apresentação dos aspectos definidores do seu eu profissional. Como 

vive a profissão? Que identidade profissional assume? Prossigo com a 

descrição do seu conhecimento profissional, mais concretamente, com a 

descrição do seu conhecimento didáctico, entendido como conhecimento 

directamente relacionado com a prática lectiva. Como vê a Matemática 

escolar? E a aprendizagem dos alunos em Matemática? Qual é o seu 

conhecimento do currículo oficial da disciplina? E como lida com o 

processo instrucional, a nível da planificação e condução das aulas, e a 

nível da avaliação das aprendizagens dos alunos? 
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Os dados relativos a esta secção foram obtidos, no que diz respeito à 

primeira parte, essencialmente a partir de entrevistas, tendo tido uma 

especial importância as histórias que foi contando, e no que diz respeito à 

segunda parte, das reflexões sobre as aulas, onde a professora, ao comentar 

determinados aspectos particulares (por exemplo, o porquê da tarefa 

utilizada) justificava as suas opções, evocando os princípios gerais que 

regem as suas práticas, bem como as rotinas que lhes estão associadas.  

 

 

Eu profissional  

 

O eu profissional pretende caracterizar a identidade de Francisca 

enquanto professora em geral. Como está na profissão? Quais são as suas 

recompensas profissionais? Como vê o seu papel de professora? Que auto-

imagem e auto-estima revela? Como perspectiva o seu futuro profissional? 

 

Motivação e satisfação na profissão. Francisca sente-se muito bem 

enquanto professora. Afirma, em tom convicto, que não vislumbra outra 

profissão que lhe “assentasse tão bem” e refere um grande conjunto de 

aspectos que lhe dão satisfação: 

 
Eu não trocava esta profissão por nada, por nenhuma outra (…) 

Porque eu acho que nada se adapta tão bem àquilo que eu gosto de 
fazer como dar aulas. Por todos os motivos: porque não tenho patrões 
aqui em cima (coloca a mão por cima da cabeça), porque dentro da 
aula sou eu e os meus alunos, ou eu — agora quando tiver o Estudo 
Acompanhado, estou desejante que nunca tive essa experiência — 
com outra colega, a partilhar as coisas e a fazer as duas em conjunto 
para aqueles miúdos, com eles, aquela interacção da aula... Estar com 
gente desta idade constantemente, o mudar, o pulo, acompanhá-los no 
percurso, vê-los crescer e começar a despontar, aquelas coisas da 
adolescência, o olhar para a sombra, e os amores entre eles, e não sei 
quê... que em nenhuma outra profissão dá para estar assim, no 
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contacto constante. A história de haver épocas em que a gente trabalha 
que nem uns malucos e outras em que está muito mais descansada... 
Eu acho que isso tem tudo a ver comigo, tudo! (fala muito 
entusiasmada). Porque eu sou assim!  
 

Francisca refere recompensas profissionais de natureza extrínseca, 

como as margens de liberdade na sala de aula e as arritmias do calendário 

escolar, e outras de natureza intrínseca, como a relação com os alunos, a 

interacção com eles em situação de aula, e a colaboração com as colegas.  

Mas é a relação com os alunos o que indubitavelmente mais a satisfaz. 

Quando lhe perguntei o que era, para si, o melhor de ser professora, 

respondeu sem hesitar: “É ter alunos!”. Por um lado, agrada-lhe o contacto 

constante com as novas gerações, por quem se diz “sempre apaixonada”. 

Por outro lado, valoriza muito a relação interpessoal com os alunos, quer 

do ponto de vista afectivo, quer do ponto de vista do trabalho desenvolvido. 

Conta que às vezes sai tão satisfeita das aulas que ao encontrar as colegas, 

elas a interpelam: “Pronto, lá vem ela com o olhinho a brilhar!”, ao que 

responde, referindo-se aos alunos: “Eu até pagava para os ter!”.  

A sua maior gratificação profissional é a amizade que fica e as marcas 

que deixa nos alunos. Confessa que nada lhe dá maior satisfação do que 

reencontrar antigos alunos e sentir que eles têm gosto em a rever e que a 

reconhecem como uma pessoa importante no seu percurso. Conta a este 

propósito a história de um encontro recente com um aluno de há anos para 

quem Francisca parece constituir uma referência decisiva: 

 
Uma coisa que me dá muito prazer é alunos meus de há anos, 

alunos meus que me encontram e que me fazem uma festa quando me 
vêem! Isso é uma coisa... Pronto, o meu ego fica muito para cima! 
(fala visivelmente satisfeita) Porque eu acho que isto tem a ver com 
aquilo que a gente faz que pode fazer de melhor, quer dizer... 
Encontrarmo-nos na rua, passarem por mim, o sorriso que eu vejo, o 
ar de prazer de me encontrarem... é aquele também que eu sinto 
quando os encontro! E penso que isso é o que fica. O mais importante 
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é isso, não é o que ensino. (…) Pronto, eu acho que isso é muito 
gratificante. Por exemplo, outro dia estive com um aluno já 
antiquíssimo… E eu, em tempos, na Secundária, ainda dei Geografia 
(…) E outro dia estive com um antigo aluno meu, que é professor de 
Geografia, e ele disse-me (rindo): “Se eu tivesse sido professora dele 
de Matemática, ele tinha tirado Matemática, se eu tivesse sido 
professora dele de Ciências, tinha tirado Ciências!” Portanto, ele 
achava que tinha tirado Geografia porque eu tinha sido professora dele 
de Geografia! (…) E ele disse-me uma coisa engraçada… que às 
vezes que se punha a pensar como é que era que eu fazia para ele 
tomar isso como apoio [para dar as aulas dele]. 
 

Mas Francisca tem ainda outras compensações. Sente-se bem a 

desempenhar diversos cargos na escola, como, por exemplo, ser directora 

de turma. A sua actividade nos órgãos de gestão da escola também a 

gratifica: “Também gosto muito de conseguir coisas para a escola”, afirma 

relativamente à consecução de objectivos que se tem proposto com as 

colegas. Este aspecto é muito importante para Francisca, que confessa: 

“Não consigo ser só professora!”. Com isto pretende afirmar a sua 

predisposição e vontade em exercer outras funções que complementem a 

sua actividade lectiva, desde que tenham uma orientação pedagógica. 

 A sua identificação com ser professora é de tal forma grande que 

chega a sentir as férias de Verão como demasiado extensas. Para Francisca, 

a profissão faz parte da sua vida:  

 
Eu não tenho vocação de dona de casa nem de… nada disso, 

pronto! É assim mesmo! E estou sempre desejante de conversar e estar 
com os alunos… (…) Eu sinto necessidade desta actividade, quer 
dizer! É evidente que eu não sou rica e que preciso do dinheiro para 
me governar! Mas eu não estou a trabalhar só para receber o dinheiro, 
não estou! Eu realmente sinto que isto faz parte da minha vida! 
 

Percepção da actividade profissional. Francisca define o seu 

trabalho em função dos alunos: “Eu, para quem trabalho, é para os alunos”. 

Para esta professora, nada é tão importante como papel de educadora que 
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sente ter: “É que eu acho que sou, primeiro do que tudo, professora 

educadora. E depois é que sou professora de Matemática”.  

Enquanto educadora, Francisca assume aquilo que considera ser uma 

enorme responsabilidade profissional e que passa por acompanhar os 

alunos no seu processo de formação pessoal: 

 
Porque eu acho que o professor tem mesmo um papel 

preponderante. Eles estão tanto tempo na escola que eu acho que nós 
temos um papel que às vezes até nos custa a assumir, porque no 
fundo, é uma responsabilidade! Eu sinto uma responsabilidade 
enorme… e não consigo encher chouriços, não é? Chegar aqui e 
despejar o discurso e ir-me embora. E portanto, penso que é isso 
também que nos desgasta nesta profissão, é esta constante necessidade 
de contribuir para a formação de outras pessoas, mas em avalanche, 
quer dizer… Estamos sempre a fazer isto a outros, depois vêm outros 
a seguir, não é? Não é uma coisa que se leve como com os filhos, não 
é? É diferente. É diferente mas é um papel complementar. E acho que 
é muito importante ter esse papel. 

 

Esta formação pessoal inclui sobretudo o desenvolvimento de atitudes 

positivas e a aposta na criação de um bom inter-relacionamento entre todos 

os alunos. Estas preocupações estão constantemente presentes, mas fazem-

se sentir de forma mais premente sempre que surge algum momento de 

indisciplina ou em que se manifestam valores menos adequados nas aulas 

(como por exemplo, quando os alunos fazem queixinhas uns dos outros). 

Nessas alturas, Francisca aproveita para discorrer sobre aquelas que 

considera serem as finalidades últimas da escola:  

 
Vocês não estão aqui para aprender nem Português, nem 

Francês, nem Matemática. Era o que faltava! Não é para isso que cá 
estão! Vocês estão cá é para aprender a ser pessoas, que é diferente! 
(…) O mais importante é estarem uns com os outros, é respeitarem-se, 
é perceberem que na sociedade a gente tem de assumir determinadas 
regras mas tem de as perceber, e perceber que elas estão correctas e 
que estão certas. E quando elas não servem, tem que fazer tudo para as 
mudar. Porque as outras coisas, a gente até aprende em casa. E 
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portanto, neste momento, o mais importante que vocês estão aqui a 
fazer é essa aprendizagem. 

 

Para si, a escola deveria preocupar-se mais com a formação integral 

dos alunos e menos com a sua escolarização num conjunto de disciplinas a 

avaliar. Tem uma visão negativa da escola enquanto instituição, 

essencialmente porque, segundo a sua perspectiva, o sistema valoriza a 

avaliação, com consequências negativas para a atitude e predisposição dos 

alunos em relação à aprendizagem: 

 
Tenho uma imagem negativa do sistema, está a ver? Eu acho que 

este sistema de ensino leva a que os miúdos percam o prazer de 
aprender. As avaliações… A escola, como aparelho desta sociedade, 
está mais virada ainda — e as pessoas continuam a estar ainda — para 
a selecção do que para a formação! E acaba por fazer com que se 
perca esse prazer, que tem uma criança, sei lá, no jardim infantil — se 
calhar, se o jardim for bom… Que tem em casa quando descobre 
coisas e é capaz de dizer: “Ai que engraçado!” Aquele 
deslumbramento que a gente vê nos olhos dos nossos filhos ou dos 
nossos netos (rindo), da descoberta de coisas, do prazer de querer 
saber, de ler, de saber e de conhecer… acho que a escola os vai 
secando um bocado, pela forma como o sistema está organizado. E as 
pessoas vêm para a escola por obrigação. Aliás, é obrigatória! E não 
por prazer de aprender. 
 

Tem consciência de que a sua subalternização das disciplinas choca 

com as ideias de algumas colegas, mas isso até parece diverti-la. Ao falar 

com os alunos usa um tipo de discurso que considera muito particular e que 

contraria aquele que pensa ser o senso comum reinante na escola. O seu 

objectivo é desafiá-los, incentivar o seu espírito crítico e encorajá-los a 

pensar por eles próprios, mesmo confrontando-os com certos pressupostos 

assumidos: 

Há coisas que eu digo aos gaiatos que eles ficam malucos! (ri-se 
visivelmente entusiasmada) Elas [as colegas] estão sempre a dizer: 
“Tu dás cabo dos gaiatos e não sei quê!…” Porque eu digo estas 
coisas todas e eles ficam a olhar para mim… (continua a rir) Quer 
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ver?… As mesas deles são como estas, de fórmica… E para mim, 
estas mesas são assim para quê? Para poder escrever com lápis nelas e 
apagar a seguir. Todas as pessoas dizem que não se pode escrever nas 
mesas! E eu digo: “Não! Podem escrever! Não se pode é deixar a 
mesa escrita. Escrever na mesa e apagar, pode! Não há problema 
nenhum!”. 

 

Não admira portanto que para Francisca a disciplina surja em segundo 

plano, seja a Matemática, sejam as Ciências. Mas também na abordagem 

disciplinar revela preocupações ao nível do papel dos alunos, referindo as 

suas intenções de lhes dar um papel activo e importante. Quer que eles 

aprendam por eles próprios e não porque o professor os ensina, 

incentivando-os a confiar no respectivo raciocínio em vez de se renderem 

às explicações do professor, instando-os a exercer a sua autonomia, a 

assumirem-se como “cidadãos de corpo inteiro”: 

 
Penso que é importante para os alunos irem aprendendo a tomar 

decisões, a pensar pela cabeça deles, a perceberem que ninguém pensa 
melhor que eles, como eu lhes costumo dizer… Às vezes dizem 
assim: “Ai, diga lá a Senhora Professora!” E eu digo: “Mas porquê?! 
A minha cabeça não é melhor que a tua, é igual! Tu tens direito a 
pensar, tu deves pensar, não podem abdicar!” E eu digo-lhes sempre: 
“Vocês não têm que acreditar em mim. Vocês têm de provar a vocês 
próprios que aquilo que eu lhes estou a dizer é correcto mas pensem 
pela vossa cabeça! Porque ninguém vos substitui a vocês! E penso que 
só assim é que se aprende mesmo, para além do mais! Mas é mais 
também a formação como cidadãos, quer dizer, de corpo inteiro, que 
estão ali para participar. 

 

Para além disso, vê as aulas como um contexto onde os valores podem 

ser desenvolvidos, nomeadamente através do trabalho que se faz, da forma 

como se lida com os alunos. Considera que os valores que o professor 

pretende desenvolver não podem ser só retórica mas têm de ter expressão 

prática no trabalho diário. É que os professores funcionam, diz Franscisca, 
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como “modelos” que acabam por estar sempre em exposição e por isso não 

podem ser incoerentes:  

 
Quer dizer, de facto… e eu penso que isto tem que vir também 

com a Matemática. E vem, quer dizer, com o tipo de trabalho que se 
desenvolve! E isso para mim é mais importante do que adicionar 
fracções ou fazer não sei quê! E dentro dos valores, eu penso que 
esses valores são aqueles que podem, que devem perdurar, portanto, e 
que devem ser constantes. E que devem ser fundamentalmente muito 
honestos! Porque se a gente diz uma coisa para eles e depois faz outra, 
isto tudo vai pelos ares! 

 

A sua intenção de considerar os alunos e valorizar o seu papel faz com 

que assuma as aulas não como algo que ela dá, mas sim como algo que faz 

em interacção com os alunos: “Eu não dou a aula, fazemos a aula”, diz 

repetidas vezes. Não obstante, não se demite de exercer a autoridade que 

considera ter enquanto professora, embora evite ser autoritária. Para tal, faz 

questão de justificar aos alunos as suas opções:  

 
E eu digo, eu explico e digo porquê! Por exemplo, há 

determinadas coisas, as quais eu não abdico, eu digo… mas não digo: 
“É assim porque é assim! É assim porque, salvo melhor opinião, é 
assim que eu faço. Vocês acham que está correcto, ou acham que 
não…” Pergunto-lhes, porque apesar de tudo, tenho sempre muita 
relutância em impor coisas. Quer dizer, isto é mesmo a minha maneira 
de ser e acho que é importante para eles saberem que o professor tem 
autoridade mas não é… mas que é uma pessoa igual a eles… que falha 
como eles, têm opiniões tão discutíveis como as deles, que nós somos 
todos iguais!…  

 

Participar na vida da escola é também uma actividade que tem 

presente e que, como já foi referido, lhe ocasiona muito gosto. Esta 

componente da profissão compreende diversos aspectos, desde a gestão da 

escola até colaboração com colegas, que serão alvo de atenção mais 

adiante. 
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Auto-imagem e auto-estima. Se Francisca acha que a profissão de 

professora foi feita para si, o inverso é igualmente verdade. De facto, 

reconhece ter queda para ser professora e são variadas as histórias que 

conta em que se nota a sua satisfação com a sua prestação profissional. Em 

geral, sente que os alunos gostam dela e têm-lhe manifestado isso mesmo 

em diversas situações. Recorda a propósito, rindo com muito gosto, uma 

cena que se passou há alguns anos, presenciada por uma colega, quando o 

marido, José Maria, a foi buscar à escola: 

 
A Luísa ri-se muito porque, uma vez, o José Maria estava à 

minha espera à porta da escola — ainda eu não estava no conselho 
directivo — e ela ia a sair também. E conforme eu ia a sair, estava um 
grupo de miúdos, que olha para mim — depois eles são assim, são 
mesmo queridinhos — e dizem: “Ai, Senhora Professora, a gente 
gosta tanto de si!” Porque eles fazem isso! E diz assim um: “A gente 
gosta tanto de si!” E diz o José Maria: “Também eu, gosto tanto dela!” 
E eles ficaram assim a olhar, e ela ainda hoje fala disso. 

 

As suas características pessoais ajudam-na, no seu entender, a ter 

facilidade em conduzir as aulas, em manter um relacionamento positivo 

com os alunos, a lidar com situações imprevistas. No entanto, considera 

que também tem tido sorte ao longo do percurso: 

 
Tenho jeito, mas também tenho tido sorte. Eu já vi… Por isso é 

que eu digo que eu se calhar também tenho umas certas peneiras, de 
pensar que também é da forma como eu conduzo [as aulas]. E eu acho 
que isso pode ter alguma influência, mas não é tudo. Porque eu sei de 
pessoas hoje, que eu sei que têm uma atitude correcta, que eu sei que 
estão na aula como deve ser, que fazem tudo... E de vez em quando 
vêm... que já aconteceu, pronto. (…) Eu já agora, gostava de sair sem 
levar… (diz sorrindo e arqueando as sobrancelhas). 

 

Conta que nunca se sentiu muito afrontada e recorda com grande 

satisfação a forma eficaz com que resolveu uma situação mais problemática 

que há uns anos viveu numa aula em que um aluno decidiu desafiá-la. 
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Nesta história, destaca-se o seu investimento em não perder o domínio da 

situação, a coragem em enfrentar o aluno e a capacidade de o desarmar: 

 
Não me posso esquecer que uma vez, apareceu-me um miúdo, 

depois do 25 de Abril, de chapéu na cabeça, na aula. E eu já tinha sido 
avisada, por uma professora muito rígida, com as regras à antiga, que 
me tinha dito... “Hoje o Zé Manel está de chapéu na aula!” E eu disse: 
“Ai está?” Cheguei à aula e o Zé Manel de chapéu. “Zé Manel, 
esqueceu-se de tirar o chapéu!” E ele tirou. Tirou naquele momento. 
Na aula seguinte… Deve ter ficado a pensar: “A fulana deu-me a volta 
e eu nem dei pelo que tinha feito!”, que ele devia pôr para se mostrar. 
Na aula seguinte, toca de chapéu outra vez. “Zé Manel, eu acho que 
você anda a comer muito queijo. Então esqueceu-se outra vez de tirar 
o chapéu?” Resposta dele: “Ah! Isso é um preconceito que as pessoas 
têm, porque é que eu não hei-de estar de chapéu dentro de casa se as 
senhoras podem?” “Mas porquê, os homens ficarem dentro de casa de 
chapéu é costume?” “Não, mas é uma ideia feita! Porque é que eu não 
hei-de ter chapéu dentro de casa? Se as senhoras podem ter chapéu...” 
“Está bem, Zé Manel, quando trouxer saias pode trazer chapéu.” Foi 
assim. Pronto, nunca mais! Porque aquilo veio-me de repente à 
cabeça, e digo [penso] assim: então, ele também pode usar saias, 
também é um preconceito… “Está bem, Zé Manel, então quando 
trouxer saias também pode trazer o chapéu.” Pronto, ele tirou o 
chapéu e acabou. É a única vez que eu me lembro de alguém me ter 
feito frente assim, está a ver? Talvez já tenha havido algumas outras, 
mas pronto. Aquilo por acaso, foi mesmo um golpe de sorte, para lhe 
dizer a verdade. Aquilo foi uma avaliação. Porque eu não estava 
preparada para ele me dizer aquilo. Pensei que ele tinha pensado 
assim: tirou o chapéu porque eu lhe dei a ordem, ele tirou 
normalmente porque foi levado a tirar, e depois ficou tudo acabado. 
Não, quando ele me aparece outra vez. Eu disse (pensei): não! Eu 
tenho de resolver! Provocatório, está a ser provocatório… tenho 
mesmo! Só que não sei como é que se deu, olhe, eu não sei! Aquilo 
foi uma coisa mesmo... (rindo-se satisfeita) Depois, pensei assim: 
“Uma ideia tão boa...” 

 

Nesta história, Francisca avalia de maneira muito positiva a sua acção. 

Mostra bem que confia nas suas capacidades para resolver as situações que 

ainda lhe possam vir a surgir, parecendo acreditar que poderá, em caso de 

eventualidade, ficar a ganhar a quem a desafiar:  
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Porque eu digo-lhe uma coisa, já tenho dito: “Há pessoas que 
saem da aula a chorar. Da minha aula eu gosto que saia toda a gente a 
rir, toda a gente a rir. Mas se alguém há-de ter que chorar não sou eu! 
E isto é de certeza. De certeza que não sou eu que saio de lá a chorar!” 
Portanto, Deus me livre de eu pôr miúdos a sair da minha aula a 
chorar, não é? Agora eu, ficar na aula a chorar, não! Eu aí isso, tenho 
de resolver de alguma maneira!  

 

Esta sua capacidade para lidar com situações difíceis não se revela 

apenas na sala de aula. Francisca refere igualmente a sua confiança em 

outros contextos onde são adultos os envolvidos. Por exemplo, há uns anos 

atrás, na altura em que a maior parte das pessoas era contra a utilização da 

calculadora no ensino, ela sempre se predispôs a ir às reuniões de pais 

mesmo de turmas que não eram suas para defender o uso daquele 

instrumento nas aulas: 

 
Eu sou do tempo em que usar a calculadora era considerado 

pelos pais como uma coisa... que era mesmo... a Matemática eram as 
operações! E portanto, aquilo... E sempre estive presente nas reuniões 
e, digo sinceramente, sempre consegui convencer as pessoas — 
convencer não era porque quisesse que as pessoas ficassem rendidas... 
mas pronto! Consegui mostrar-lhes argumentos de tal forma que as 
pessoas que entravam irredutíveis relativamente àquela situação... E 
eu dizia aos directores de turma: “Eu vou à reunião com os pais...” — 
porque depois eles sentiam-se aflitos, não é? Não têm os argumentos 
que eu tenho, não é? Porque ao princípio — agora já não — mas ao 
princípio isso era muito contestado! E depois o director de turma 
sentia-se um bocado mal porque tinha de responder por uma coisa que 
tinha a ver com a aula de Matemática e para a qual não se sentia à 
vontade para responder! Eles próprios, alguns deles, não 
concordavam! E eu também tinha colegas que não concordavam... 
mas pronto. Colegas de grupo, não é? Mas, eu digo-lhe. As pessoas 
saíam de lá convencidas de que, ao contrário do que eles pensavam, a 
calculadora podia, se bem utilizada, ser um instrumento precioso para 
o cálculo mental. E percebiam que não tinha nada a ver. E eu dizia-
lhes sempre: “A calculadora só serve para substituir as contas de papel 
e lápis, porque para as outras não. E mais! Obriga a saber as outras 
para saber se o que lá está é ou não é plausível, é ou não é um 
resultado que possa estar, que seja, digamos, minimamente aceitável.” 
E eu acho que as pessoas se convenciam mesmo, portanto, não era 
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para me fazerem o jeito. Portanto, convenciam-se mesmo. Portanto, 
isto para dizer o que? Com isto, a gente vai ganhando esta estaleca, 
não é?  
 

Também na relação com os colegas se sente confiante. Afirma que 

não hesita em contestar aquilo que acha mal e em defender o que acha bem, 

como sempre foi seu hábito, mesmo em situações de provável desconforto. 

A este propósito, conta algumas histórias, como, por exemplo, a de uma 

reunião de conselho de turma em que conseguiu fazer com que a colega de 

Inglês mudasse as notas que tinha previsto atribuir aos alunos. 

Sabe que a sua postura interventiva e de querer fazer valer a sua 

vontade não passa despercebida na escola. Refere a este propósito um 

episódio que ainda hoje é evocado pelas colegas quando querem referir-se a 

esta sua característica: 

 
Sabe o que é que foi? A nossa chefe de secretaria comprou-nos 

uma braseira lá para baixo, para a camilha, com termostato. E ela 
dizia: “Ai, vou comprar com termostato! Eu acho que é belíssimo, 
porque lá em minha casa tenho assim, e não sei quê.” E a verdade é 
que nós passávamos um frio desgraçado. Estava sempre aquilo 
desligado, estava sempre não sei quê. E eu digo assim: “Por amor de 
Deus! Então fomos comprar uma braseira e isto está apagado?” “Ah, é 
porque isto tem termostato!” “Desculpe, quando eu estou quem manda 
sou eu, não é o termostato! Então eu quero calor porque tenho frio, 
compro a braseira para ter calor, e quem manda na braseira é 
termostato!?” (rindo bastante) É por isso que elas dizem: “É a tal 
história, do termostato…” 

 

Gosta da discussão e troca de experiências com os pares e associado a 

isto recorda episódios que sugerem que os colegas valorizam o seu 

trabalho, como da vez em que uma colega de outra escola lhe foi dar a 

conhecer um jogo que afinal, tinha sido criado e divulgado pela própria 

Francisca. 
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No entanto, este provável reconhecimento da sua competência tem um 

senão: Francisca desconfia que constrange alguns colegas da escola que se 

inibem de trabalhar com ela por, arrisca, não quererem mostrar saber 

menos ou por terem opiniões diferentes: 

 
Às vezes até fico a pensar que as pessoas… — Eu penso que 

não, mas a gente nunca se vê ao espelho. Acho que as outras pessoas, 
algumas delas, vêem-me numa situação que eu nunca gostaria de ter 
mas que é de… se calhar, de as intimidar um bocado. Eu já tenho 
pensado isto. Eu acho que as pessoas se intimidam… sentem-se 
intimidadas um bocado com medo de fazer má figura… perante mim, 
está a ver? (…) A sensação que me dá às vezes é assim: elas pensam 
que eu faço muitas coisas boas e não sei quê e depois ficam um 
bocado intimidadas por se exporem… e irem contra a minha ideia! 
Depois aparecem certas coisas, situações, que eu penso: “Afinal, no 
fim, a pessoa até podia ter trabalhado e não disse nada! Será que se 
sentiu intimidada por mim?” Porque depois oiço coisas… às vezes, 
[quando eu peço colaboração para fazer um trabalho] dizem 
determinado tipo de coisas, em brincadeira… “Ai, eu antes vou aqui 
com a aprendiza, vou com a aprendiz porque eu ainda estou cá muito 
por baixo…” E eu fico assim! Custa-me um bocado! Porque era a 
última coisa que eu gostaria era de passar essa imagem! Mas a ideia 
que me dá é um bocado essa! Quer dizer, eu acho… Eu penso que sou 
humilde mas se calhar não dou essa imagem, está a ver? (fala em tom 
aborrecido, pesado). 

 

Perspectivas sobre o futuro. Francisca usa a metáfora dos ciclos para 

enquadrar a sua experiência profissional. Houve um ciclo em que foi 

professora de Matemática e Geografia do nível equivalente ao 3º ciclo, 

outro ciclo em que trabalhou na formação de adultos, outro ciclo a 

leccionar Matemática e Ciências ao 2º ciclo, e mais recentemente, outro 

marcado pela sua actividade no conselho directivo. A cerca de oito anos da 

idade da reforma, Francisca manifesta um desejo: “Gostava no meu último 

ciclo de voltar a ser só professora!” Este desejo tem a ver com duas coisas: 

por um lado, Francisca pretende deixar o conselho directivo, do qual já 

acusa um certo cansaço; por outro lado, sente-se muito motivada para 
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funcionar nos moldes da gestão flexível, o que lhe permitiria ser professora 

de área, Matemática e Ciências, e, principalmente, ter Estudo 

Acompanhado. Francisca manifesta-se muito interessada em trabalhar nesta 

nova área transversal, cuja criação muito lhe apraz. Conta que desde há 

muito tempo sente pessoalmente a necessidade da existência de um espaço 

de apoio aos alunos, que os ajude a “aprender a aprender”. Na sua escola, 

juntamente com alguns colegas, tem procurado dar resposta, de forma 

informal, a esta preocupação. Poder trabalhar agora num espaço próprio, 

em colaboração com outra professora, o desenvolvimento destas 

competências é algo que muito agrada a Francisca, que fala desta hipótese 

com entusiasmo:  

 
Eu acho que neste momento já se cumpriu outra vez aquele 

ciclo. Gostava muito de ir fazer as coisas que se está a fazer na escola, 
nas aulas, com a gestão flexível, e estou impedida de fazer porque 
estou no conselho directivo. E estou morrendo, morrendo por ir fazer 
aquelas coisas! E tenho muitas saudades de ter mais aulas do que o 
outro tempo, pronto. Eu sempre gostei de dar aulas e agora há oito 
anos que estou só com uma turma. E apetece-me mesmo ir dar, estar 
com eles no Estudo Acompanhado, e ter projectos e ter… Apetece-me 
mesmo. Portanto já no ano passado estava mortinha, mortinha, e 
depois (…). E eu acho que mesmo eu, enquanto pessoa, eu acho que 
tenho mesmo ciclos. Repare, eu dei aulas, estive destacada, dei aulas, 
fui para o conselho directivo, agora é altura de voltar para as aulas. 

 

No entanto, o desejo de ser “só professora” acabaria por não se 

concretizar exactamente desta maneira. Numa fase posterior da recolha de 

dados, Francisca revelou que tinha sido convidada para coordenar o 

Projecto da Gestão Flexível na escola e, apesar de isso estar longe do que 

lhe apetecia, acabaria por aceitar, justificando a sua decisão com o não 

querer desapoiar outras colegas da escola:  

 
Eu para o ano queria ser só professora outra vez, como há muitos 

anos não sou. E disse isto e fiz finca-pé e disse: “Se os outros têm 
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direito a recusar, eu também tenho e não sei quê…” Só que depois 
chega a um ponto, que aquilo começa-me a roer e já estou angustiada 
por estar a dizer que não, está a perceber? (…) E depois como também 
há pessoas que vão assumir isto quando também era muito mais 
simples para elas não assumirem, está a ver?… Neste momento, já era 
para mim um conflito interno maior dizer que não do que dizer que 
sim. E acabei por dizer que sim…  
 

Com este cargo, Francisca não diminui muito o seu trabalho lectivo. A 

redução correspondente retira-lhe apenas uma turma de Ciências e de 

Estudo Acompanhado, deixando-a com uma turma a Matemática e a 

Ciências, o respectivo Estudo Acompanhado e outra turma apenas a 

Matemática. Francisca tem isso bem presente quando explica que fica “com 

tudo à mesma!”  

 
É assim: o trabalho em termos de turmas é o mesmo, só não 

tenho é as horas lectivas, as cinco horas, o trabalho é o mesmo 
praticamente… E pronto, fico com aquela responsabilidade em cima. 
E depois também tenho a disseminação, vou ter que sair… Mas 
pronto, isso por acaso não me causa… Há pessoas a quem isso causa 
um stress muito grande, mas a mim já não. Neste momento, não tenho 
crianças pequenas, não me causa problema ter de sair. Sair naquela 
perspectiva de… sair quando pedem para ir alguém representar a 
escola, ou de outras escolas que pedem para nós irmos lá explicar o 
que é que estamos a fazer e o que é que é isso da gestão flexível. 
Porque depois nós temos o outro Projecto do Boa Esperança do IIE, 
que nos obriga à disseminação da experiência, portanto… E também 
não é lógico que a pessoa que está a coordenar não esteja lá nessa 
altura. 

 

Mas apesar de tudo, Francisca acaba por mostrar agrado com a 

situação. Se por um lado pretendia ficar inteiramente dedicada à 

leccionação, por outro sente-se mais realizada pela oportunidade de 

desenvolver um trabalho complementar e participar mais activamente na 

vida da escola: 
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Eu não consigo ficar só por ser só professora. Eu acho que tenho 
de ter outras coisas. Agora, agora eu queria, nem que fossem só estes 
dois aninhos, para me pôr a par das Ciências, e depois então voltava 
outra vez. Porque de facto, isto não me completa! Eu também sou 
sincera, não vou dizer… Agora não me apetecia, é verdade, agora não 
me apetecia. Mas também é verdade que eu não consigo ficar só sendo 
professora, eu tenho de fazer outras coisas. E acho que a escola me 
tem dado sempre essas oportunidades, de fazer outras coisas. Até 
mesmo o sair, quando estive destacada [na educação de adultos] 
também foi um bocado por isso… Pronto, há outras dimensões que a 
escola me dá e que eu gosto de participar nelas e de fazer e de 
contribuir para isso. 

 

E é assim, com esta perspectiva positiva, que Francisca fala sobre o 

seu futuro profissional. 

 

 

Conhecimento didáctico  

 

O conhecimento didáctico de Francisca é o conhecimento que a 

professora evoca para lidar com as práticas lectivas, referindo-se à 

Matemática, aos alunos e seus processos de aprendizagem, ao currículo e 

ao processo instrucional. Em cada domínio, procuro dar resposta às 

seguintes questões: Quais os principais princípios e rotinas que corporizam 

este conhecimento? Qual a sua origem? Como evoluiu ao longo dos anos?  

 
A Matemática. Por várias vezes, Francisca exprimiu esta ideia: “A 

Matemática não são contas!”. A este propósito, refere como reage à 

situação típica dos restaurantes quando chega a conta à mesa e os colegas 

lhe remetem a divisão da mesma, justificando que ela é de Matemática: “E 

eu costumo dizer: ‘não, as contas fazem-nas as máquinas! A nossa cabeça 

serve para coisas melhores!’”. 
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Enquanto aluna, lembra-se que praticou muito cálculo, esgotou todos 

os Palma Fernandes. No entanto, a principal motivação era conseguir 

acertar nas soluções. Hoje em dia, agrada-lhe a menor ênfase que na 

Matemática escolar é dada ao cálculo e a possibilidade de utilizar 

livremente a calculadora. Para si, o mais importante, é desenvolver nos 

alunos a capacidade de cálculo mental e o hábito de estimar resultados 

como forma de lhes possibilitar uma utilização crítica da calculadora. 

Para si, a Matemática tem tudo a ver com o raciocínio. Como ela 

mesma diz: “Para mim, o essencial é que eles [alunos] aprendam a 

raciocinar”. Esta preocupação reflecte-se na natureza das tarefas que coloca 

aos alunos e na forma como as apresenta e explora. Utiliza tarefas muito 

diversificadas, que vão além dos exercícios clássicos: “Gosto sempre de 

lhes fazer um desafio qualquer, pôr a massa cinzenta a funcionar, como eu 

lhes costumo dizer.” Para desafiar os alunos, usa com frequência jogos e 

problemas nas aulas. Estes últimos, que começou a usar no ensino 

inspirada por uma ideia do seu marido, sempre a entusiasmaram desde 

cedo. Recorda a sua grande facilidade em lidar com aquilo que chamou de 

“charadas”, referindo-se a situações de natureza problemática que há muito 

resolve, com notório sucesso, em contextos informais: 

 
Isto é um jeito que eu tenho. Eu às vezes passo por ser muito 

inteligente porque tenho jeito para aquilo! (…) Lembro-me, pronto, 
assim em mesas de café, em que as pessoas põem aqueles 
problemazinhos, tipo charadas e não sei quê… Geralmente resolvo 
sempre. Porque é mesmo uma coisa que está em mim!  

 

Um dos principais traços da actividade matemática que proporciona 

aos alunos é a descoberta. Normalmente organiza as abordagens de novos 

conteúdos a partir daquilo que os alunos conhecem, de modo a “ancorar no 

que já sabem”, propondo-lhes tarefas em que o novo conhecimento surja 

como uma construção “com sentido”. Explica que usa muito a exploração 
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de situações específicas de modo a que os alunos possam “generalizar a 

partir de casos concretos”, possam “ir buscar tudo e procurar evidências e 

fazer reflexão” e “cheguem à conclusão”, privilegiando assim uma 

abordagem indutiva da Matemática.  

No desenvolvimento em aula destas actividades, para além de focar os 

novos resultados propriamente ditos, vai transmitindo aos alunos algumas 

mensagens sobre a Matemática, nomeadamente sobre o seu poder de 

síntese, quer como raciocínio, quer como linguagem: 

 
Costumo dizer-lhes: “Para ter sentido, a gente faz aquilo, não é? 

Mas depois é para ficar a perceber que é para aplicar aquela regra!” 
Depois é aí que eu digo sempre (rindo): “Nós, na Matemática, somos 
muito poupadinhos. De esforço, de papel, de lápis, de tudo! A lei mais 
inteligente da natureza é a lei do menor esforço! E a gente aplica-a 
aqui integralmente”. 
 

Uma outra ideia que procura criar é a da Matemática como “um 

instrumento para [os alunos] descodificarem o que têm na sociedade à volta 

deles”. Pensa que é importante dar-lhes a oportunidade de perceberem a 

Matemática desta maneira, em relação com o que os rodeia, o que constitui 

uma incidência especial da Estatística:  

 
Eu tenho sempre essa preocupação, é outra preocupação, que é a 

Matemática na vida, no dia-a-dia. Por exemplo, quando trato da 
Estatística, também tenho sempre muita preocupação de pôr estes 
conhecimentos ao serviço da descodificação daquilo que eles ouvem 
falar. Eles se calhar já ouviram falar de uma amostra, eles se calhar já 
ouviram falar das sondagens, ouvem na televisão, ouvem... Isto são 
coisas que lhes entram pelos ouvidos. E portanto, dá-lhes qualquer 
coisa que permita, quando ouvirem aquilo, já não estão 
completamente de fora. Já perceberam que quando se faz uma 
sondagem ou um inquérito e depois se diz que a população pensa 
assim ou assado, o que é que eles estão a fazer! Eu por acaso, há dias 
até lhes contei: “Aqui há uns dois ou três anos atrás, nós tínhamos em 
casa um aparelho, que nos puseram, de medir as audiências”. E depois 
contava-lhes, e até decidi levar-lhes, do jornal, aquelas coisas com os 
resultados da audiometria e utilizava também com eles, nas aulas esse 
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material. E lembro-me de lhes dizer: “Olhem, eu sou destes, eu estou 
mais aqui na parte da RTP2”. “Ai está?!” “Pois, e vocês estão na SIC, 
não é? (rindo) Aqui na telenovela, aqui no não sei quê...” E fazíamos 
este tipo de brincadeira assim. Dizia: “Olhem aqui, neste gráfico das 
idades, à volta dos tantos... Olhem, eu sou uma delas!” E fazíamos um 
bocado de brincadeira porque como eu estava também envolvida 
naquilo, achava piada e dizia-lhes! Mesmo em termos da idades, dizia-
lhes: “Olhem, eu estou aqui neste número, já sou velhota, mas vocês 
estavam aqui neste, não era?”. 

 

Os alunos e os processos de aprendizagem. Francisca gosta dos 

alunos da faixa etária com que lida, aprendeu a ver o seu encanto com o 

convívio continuado quando passou a dar aulas ao 2º ciclo. Apesar de não 

ter sobre eles uma postura maternalista, vê-os como crianças e reclama o 

seu direito a brincar: 

 
Acho que eles têm direito de brincar, têm de ter tempo livre! Já 

têm o tempo livre todo ocupado com as actividades de tempo livre e 
depois não têm tempo livre para eles próprios! Eu acho que eles 
precisam de brincar, de jogar à bola, andar de bicicleta, de pregar dois 
pulos e pensarem que têm aquele tempo para eles, de irem à piscina, 
de fazerem aquelas coisas. 
 

Uma das ideias que Francisca mais refere sobre os alunos é a sua 

diversidade. Frequentemente chama a atenção da necessidade do professor 

adaptar as suas práticas aos alunos. Considera por isso uma grande 

vantagem manter as turmas durante dois anos seguidos: 

 
Portanto, depende imenso dos alunos, não é? É por isso que eu 

gosto muito de os levar durante dois anos. Porque de facto, a gente em 
os conhecendo, já sabe como é que há-de lidar com cada um e é 
completamente diferente, pronto, de a gente estar a mudar todos os 
anos. 

 

De qualquer forma, sejam as turmas como forem, para Francisca é 

certo que os alunos têm de ter um papel activo na aprendizagem: “Eles têm 

mesmo de participar porque senão, alheiam-se...”.  
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No entender de Francisca, os alunos aprendem melhor uns com os 

outros do que sozinhos e por isso estimula que todo o trabalho da aula seja 

feito em regime colaborativo. Para além do mais, a experiência tem-lhe 

mostrado que muitos têm mais facilidade em expor as dúvidas uns aos 

outros do que ao próprio professor e que conseguem entreajudar-se a 

superar dificuldades. Como ela diz: “Invisto sempre muito na 

aprendizagem em colaboração, sempre partilhando, partilhando as coisas”. 

Acredita que a aprendizagem é facilitada pela confrontação de 

exemplos e assume como sua preocupação promover a discussão e 

exploração de diferentes resoluções. Descreve a sua rotina do seguinte 

modo: 

 
Faço sempre assim. O normal é ser sempre assim: para cada 

questão pergunto sempre se alguém fez de maneira diferente porque 
também estimulo isso, também estimulo isso. Estimulo também outras 
maneiras de resolver a mesma coisa e digo-lhe sinceramente: algumas 
vezes têm-me aparecido maneiras de resolver problemas que nem 
sequer me passavam pela cabeça, mas que estão correctas! (tom 
surpreso afirmativo) Mas que eu nem sequer pensava nelas! E aí eu 
até lhes digo: “Olha, que giro! Eu não tinha pensado dessa maneira!” 
E depois, estimulo também várias maneiras de chegar ao mesmo 
resultado, de chegar à mesma conclusão e estou sempre a estimular 
que haja resoluções diferentes! E às vezes quando ninguém fez e há 
outras maneiras, às vezes digo: “Mas olhem que pode haver, pensem 
lá um bocadinho! Eu vou dar uma pista....” E depois às vezes dizem. 
Outras vezes, se não disserem, então eu digo: “Então não poderia ser 
assim ou assado?” Gosto sempre de fazer isso porque penso que é 
bom para eles verem outras formas de chegar ao mesmo. 
 

Francisca considera que há alunos que requerem uma atenção 

individualizada, quer porque têm menos facilidade em se concentrar, quer 

porque têm mais dificuldade em pensar. Dedica-lhes um acompanhamento 

mais presente no lugar e muitas vezes, adopta a estratégia de os mandar ao 

quadro, que só por si, parece ter um efeito positivo: 
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Para alguns alunos, às vezes, quando já os conheço bem, 
percebo… Há alunos que pensam melhor no quadro do que pensam 
sozinhos, porque eu também sei isso. Há miúdos que dizem: “Eu não 
percebi isso, não sei como é que é!”, às vezes até de um trabalho que 
foi para casa… Dizem: “Ó Senhora Professora, eu não fiz porque não 
fui capaz!” “Mas não foste capaz?! Então porquê?” “Não sei, Senhora 
Professora, não consegui!” “Então queres cá vir?” Pergunto sempre! 
“Então queres cá vir?” “Está bem!” E vão, vão. E depois é engraçado. 
A alguns basta estarem no quadro e parece que se lhe faz luz! Ou 
então, é as tais pistas que eu lanço assim uma, e eles apanham e 
pronto. Mas muitas vezes acontece que não perceberam e depois: 
“Então vamos lá ler!”, e só por ler comigo, ou para mim, ou eu que 
acentuo mais uma palavra, é o suficiente para eles: “Ai, é isto!” [faz 
um gesto brusco, imitando os alunos]. 
 

Outra preocupação de Francisca quando está a dialogar com um aluno 

é proporcionar-lhe tempo suficiente para que responda. Tem ainda bem 

presente que no seu tempo de aluna, ter de dar uma resposta rápida a um 

professor era algo que muito a pressionava. Hoje em dia, evita fazer isso 

aos seus alunos: 

 
Quando estou a fazer uma pergunta a um aluno directamente, se 

vejo que ele não é capaz de raciocinar, dou-lhe um tempinho, não é? 
—Por exemplo, uma coisa que eu acho horrível, lembra-me que a 
mim me pressionava muito, era uma pessoa estar em cima de mim 
com o tempo, a perguntar uma coisa e depois passava logo ao outro, 
por exemplo. Eu por acaso sou muito sensível a isto, porque acho que 
tenho de lhes dar um tempo, não é? 
 

Dada a faixa etária dos alunos, considera importante colocar-lhes 

propostas de trabalho em que não se sintam perdidos e percebam as acções 

a desenvolver para serem bem sucedidos nas tarefas. Esta preocupação tem 

a ver não apenas com o sucesso cognitivo, mas com aspectos de natureza 

afectiva, como a auto-estima, que Francisca vê associados: 

 
Eu tenho receio, e com a experiência que tenho tido algumas 

vezes, tenho a noção de que eles ficam muito perdidos às vezes se não 
houver qualquer coisa que os oriente. Eu acho que eu sou muito mais 
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directiva com estes miúdos do que era, por exemplo, no secundário. E 
isto tem a ver com o que conheço deles e até com aquilo que os livros 
dizem, digamos, aliás com aquilo que eles esperam! Que eu já cheguei 
a fazer este tipo de perguntas. Eles esperam do professor uma maior 
directividade e o professor deve ser um bocado, pronto, balizar e não 
sei quê do que com os alunos mais velhos! Isto não é novidade 
nenhuma. E este balizar e esta directividade acho que também se 
traduz um bocado nas propostas de trabalho, que é não os deixar às 
aranhas. Portanto, é de lhes dar alguma coisa onde se agarrar… 
[Senão] acho que eles se podiam perder completamente. E depois 
perdia aquele efeito de eles acharem também que tinham... 
[conseguido], perdia o efeito da auto-estima deles, está a ver? Porque 
eles assim fizeram, souberam fazer, foram capazes de fazer. E é a 
outra componente também que vem ligada a isto, o ser capaz de fazer 
estas coisas...  

 

Outra das estratégias que adopta para promover a aprendizagem é a 

utilização de materiais manipuláveis, os quais vê como contributos para 

que os alunos possam interiorizar melhor os conceitos. Isto é 

particularmente sensível na Geometria, onde Francisca proporciona muitas 

vezes aos alunos a oportunidade de eles próprios construírem materiais por 

achar que isso tem um papel importante: 

 
Eu sinto cada vez mais que os miúdos precisam de mexer em 

coisas. Portanto, de mexerem, de fazerem eles, de construírem eles o 
material. Portanto, a sensação que eu tenho é que sempre que eles 
fazem, cortando e montando e colando, eles interiorizam muito mais 
aquela noção. (…) Constróem esse conhecimento de uma forma 
diferente. Consolidam-no, não é? É uma interiorização diferente do 
que ver só. Daí que eu aposto um bocado nisto. 

 

Os anos, diz Francisca, trouxeram-lhe a capacidade de antecipar os 

erros mais frequentes que os alunos cometem nas diversas matérias. Uma 

das maiores dificuldades gerais que Francisca identifica nos seus alunos é a 

dificuldade que eles têm de se libertar dos processos utilizados para dar 

sentido matemático ao surgimento de um novo conteúdo. Francisca tem 

vindo a observar que os alunos têm tendência a ficar presos aos raciocínios 
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realizados em vez de, como seria o objectivo, passarem a utilizar 

directamente os novos resultados disponíveis. Por exemplo, em vez de 

aplicarem as regras do cálculo de potências, realizam todas as operações tal 

como quando induziram as mesmas: 

 
Já tenho tido ocasiões em que utilizo determinadas estratégias 

para que eles cheguem lá e depois eles ficam presos àquela estratégia. 
Já muitas vezes me aconteceu … [digo-lhes:] “Não, mas agora já não 
tem de se ir buscar aquilo, agora é mais simples fazeres assim!” (…) 
Tenho muitas vezes que fazer apelo a isso, os miúdos têm muito 
essa… ficam ligados ao processo anterior, à estratégia que foi usada. 

 

O currículo de Matemática. Ao longo do seu percurso profissional, 

Francisca lidou com diversos currículos oficiais — que é aquele a que se 

refere esta secção. Quando começou a dar aulas, estava em vigor o mesmo 

programa de quando era aluna no liceu. Francisca recorda a ênfase que era 

posta na memorização, com a qual não se identificava. Pouco tempo 

passado, depois do 25 de Abril, surgia o ensino unificado e as novas 

orientações iam, na sua opinião, muito mais de encontro ao que valorizava: 

 
Sempre valorizei a compreensão e a aplicação, depois apanhei 

aquela fase do unificado, da implementação do unificado, foi em 
setenta e qualquer coisa, já não me lembro bem. Também tive 
formação nesse âmbito... Pronto, aí… Portanto, eu acho que também 
tive essa sorte, apanhei uma onda, a seguir ao 25 de Abril, em que se 
contestava muita coisa — às vezes, até chegando a extremos enormes, 
não é? Era tudo só capacidade e não havia mais nada. O pessoal 
andava tudo aí no ar, as capacidades criavam-se assim, por geração 
espontânea, e tal... E comecei, portanto, a ter contacto com isso e 
achava que se os alunos pensassem bem, raciocinassem bem, 
compreendessem e aplicassem a situações novas, para a vida, era isso 
que queríamos. Portanto, isto tinha muito a ver com aquilo que eu 
pensava, mas também com as correntes que na altura iam começando 
a aparecer. E eu lembro-me de dizer... “Ai, isto é mesmo aquilo que eu 
penso!” 
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No início dos anos 90, Francisca assiste a uma outra mudança 

curricular, com a qual se familiarizou, numa primeira fase, através de uma 

acção de formação dirigida às escolas da experimentação. Não perdeu a 

oportunidade de ir, aproveitando a possibilidade de inscrição nas vagas 

sobejantes, abertas aos delegados de grupo da região. A acção, de seis dias, 

era dinamizada por professoras que tinham trabalhado com os autores dos 

então novos programas. Foi uma formação muito prática, sendo pedido aos 

participantes que preparassem unidades (por exemplo, a dos sólidos) de 

forma a ir de encontro às novas orientações. Foi a iniciação de Francisca 

com o geoplano, lembra, e o seu primeiro contacto com o tangram. Em 

termos de filosofia, havia uma grande ênfase na Matemática como 

resolução de problemas e não como rotina, “não podia ser um repetir de 

exercícios como nós tínhamos sido ensinados”. Além disso, era 

explicitamente autorizado o uso da calculadora, que ela e outra colega da 

escola já permitiam nas aulas.  

Nessa altura, recorda, os alunos começavam a levar a máquina para a 

aula e ela via vantagens na sua utilização, não só no trabalho com os 

números mas também na resolução de exercícios com valores realísticos. 

No entanto, essa utilização era feita “à revelia dos programas”:  

 
Começavam a aparecer os miúdos com calculadoras e 

perguntavam, não é? E depois (ri-se) eu comecei a achar que podia 
fazer exercícios muito mais giros usando a calculadora e levando 
coisas dos jornais e levando e tirando coisas com valores... Portanto, 
podiam ser coisas muito mais significativas para eles do que a Joana 
vai à praça e traz não sei quê... Pronto, foi um bocado por isso. Depois 
lembro-me, que quando veio aquela matéria que eram as dízimas, que 
eu achei giríssimo poder fazer uma série de exercícios com os miúdos 
relativamente à abordagem das dízimas. Fiz uma ficha, no ano de 
estágio—lembro-me perfeitamente, em que abordava isso tudo, que 
eles gostaram imenso, por acaso, lembro-me perfeitamente. E para 
isso... pronto, havia poucas calculadoras, eles emprestavam, 
emprestavam uns aos outros quando precisavam, mas sempre, sempre 
à revelia dos programas. Depois, nos testes, então, nas fichas não, 
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porque eu achava... pronto, os miúdos depois dizem as coisas, é 
normal, não é? Isto era à revelia de tudo, e depois os outros não 
tinham calculadora, e haviam de pensar que... Pronto, quando era nos 
testes, era só números redondos, operações fáceis de fazer e tal, era 
sempre assim. Era eu e a Manela, estávamos as duas na mesma, no 
mesmo comprimento de onda. 

 

Nos anos recentes, o sentimento de identificação com as orientações 

curriculares reforçou-se ainda mais com o Projecto de Gestão Flexível do 

Currículo. Por um lado, Francisca defende que “ser flexível é sempre 

melhor do que ser rígido”. Por outro lado, concorda com a valorização do 

desenvolvimento de competências, que destaca como a grande novidade 

das orientações: 

 
Porque agora, nós estamos, de facto, actualmente, a fazer aquilo 

que eu já achava sempre que era o correcto, não era? Mas não havia 
nada de formal... que é, trabalhar para adquirir competências e não 
para adquirir conteúdos. 

 

Para Francisca, a aposta nas competências obriga a encarar o 

conhecimento de uma outra forma, não como um saber de tipo declarativo, 

mas um saber posto em acção, mobilizado em situações concretas: 

 
A diferença, para mim, pessoalmente, é assim: os conhecimentos 

são uma coisa muito estática, muito toma lá, dá cá, pronto, e ficou. E 
as competências para mim, são muito mais… Portanto, o aplicar, o 
fazer, o pôr em prática, em situação concreta, em que se mobiliza o 
que se conhece — porque não pode ser sem conhecimentos, é 
evidente! Mas mobiliza-se o que se conhece, aplica-se o que se 
conhece, sempre em acção. 

 

No quadro da reorganização curricular, continuam a vigorar os 

programas dos anos 90. Para além da adesão aos seus princípios gerais, 

Francisca manifesta agrado com outros aspectos essenciais, nomeadamente 

com as orientações metodológicas. Uma das que mais refere é a da 
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abordagem dos conteúdos em espiral, ou “lançar a âncora”, como também 

lhe chamou. Recorda que esta foi uma das principais ideias-chave da tal 

acção de formação que na altura lhe fez eco e que desde então concretiza 

nas suas aulas: 

 
Quando foi implementada a nova Reforma, nas acções de 

formação que houve, eu nunca me esqueci desta imagem que eu acho 
que é importante e que é importante porque eu nunca tinha pensado 
nada a esse respeito, depois de me ser dada, de me ser falado isto, 
comecei a pensar na minha própria aprendizagem e a perceber que de 
facto, e da experiência que tinha com os alunos, que de facto, isto era 
mesmo assim. Que é um bocado a história da âncora e dos conteúdos 
serem tratados em espiral! Ou seja, eu quando introduzo novos 
conteúdos, tenho sempre a preocupação de ir buscar aquilo que já é 
conhecido e que faz de âncora aqueles conhecimentos. E depois, lanço 
a âncora para aquilo que eles hão-de aprender futuramente. E portanto, 
tento sempre, sempre, fazer em todos os conteúdos, qualquer coisa… 
Foi assim que se falou do Teorema de Pitágoras, foi assim, por 
exemplo, que num problema da semana que é quantas pessoas... num 
grupo de quatro pessoas, quantos apertos de mão diferentes se podem 
dar? E se fossem cinco? E se fossem seis? E depois na discussão do 
problema da semana, ainda partimos para a dedução do termo médio e 
tal... E depois, eu disse assim: “Depois vocês vão aprender isto noutra 
escola para onde forem e ainda vão lembrar-se que a vossa professora 
de Matemática já lhes tinha dado estes símbolos...” Porque também 
rendeu, não é?! Também tenho que olhar para os miúdos que tenho e 
perceber que aquilo está realmente a fazer sentido na cabeça deles ou 
se era mais uma coisa para entrar e sair. Isto se calhar para alguns é 
para entrar e sair, mas perceberam... Portanto, estou sempre um pouco 
a pensar em estar entre uma coisa e outra, portanto a perceber que isto 
é uma sequência. 
 

Relativamente aos conteúdos programáticos, os quais Francisca faz 

questão de situar como subordinados aos objectivos — “Continuo a pensar 

que os conteúdos servem os objectivos” —, a professora detecta várias 

diferenças entre os actuais programas e os antigos. Em questão de pesos 

relativos, agrada-lhe, por exemplo, a relativização das operações com 

fraccionários: 
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Operações com fraccionários! O que é que acontece? Eles 
deixam de dar, deixam de ter o mínimo múltiplo comum e o máximo 
divisor comum. Logo, há uma série de exercícios que 
automaticamente não aparecem. Só se podem pôr aqueles em que eles 
mentalmente são capazes de substituir por uma fracção equivalente 
com igual denominador. Portanto, eu aí, dou pouco peso, antigamente 
era capaz de dar mais. Mas actualmente dou pouco peso, e só utilizo 
situações em que de facto, um é múltiplo do outro ou um inteiro com 
uma fracção ou esse tipo que se pode fazer mentalmente. E não uso 
denominadores 78, quer dizer… Acho que de facto não vale a pena. 
Não vale a pena estar a gastar tempo para não adiantar mais, aquilo 
não adianta mais nada. 

 

Em termos de abordagem, agrada-lhe a associação entre conteúdos. 

Refere a Geometria, actualmente revigorada, antes reservada para o final 

do ano e que agora vai sendo abordada em conjunto com outros temas: 

 
Antigamente, a Geometria vinha só no final do programa, não 

era? Primeiro era o Cálculo e a Aritmética, só depois a Geometria. Já 
no meu tempo era assim, a Geometria foi sempre o parente pobre. 
Com a Reforma, a Geometria passou a adquirir outro peso. A ponto 
de, para se evitar que a Geometria não fosse dada—porque a gestão 
que as pessoas faziam não era em função dos conteúdos, era o que 
estava para o fim é que já não era dado—passou a ser sempre… Os 
conteúdos de Geometria passaram a aparecer integrados nos outros, a 
propósito… por exemplo, multiplicação e áreas… tudo assim. 
 

Refere ainda a questão da formalização, que no seu entender é tratada 

de uma forma mais adequada nos actuais programas, pois considera que em 

outros tempos tinha um peso exagerado tendo em conta as características 

dos alunos do 2º ciclo: “No programa de 6º ano, pronto, 2º ciclo, no tempo 

em que se davam as equações, os meninos não viam nada daquilo, tipo 

ax+b e não sei quê, aquilo era um horror...” 

 

O processo instrucional. O conhecimento do processo instrucional 

inclui o conhecimento necessário à preparação e condução de aulas, bem 

como o conhecimento relativo à avaliação das aprendizagens dos alunos. 
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Preparação lectiva. Francisca referiu-se ao trabalho de preparação 

lectiva com bastante gosto e à-vontade. Recorda que nos primeiros anos da 

profissão, este trabalho era-lhe muito exigente e ocupava-lhe muito tempo. 

Por um lado, tinha de fazer um grande investimento devido à sua falta de 

preparação e isolamento; por outro, sentia necessidade de fazer uma 

planificação muito exaustiva que lhe garantisse a segurança necessária. 

Fazia planos escritos detalhados, incluindo objectivos, conteúdos e tarefas 

que lhe serviam de apoio na aula: 

 
Houve tempo em que fazia tudo porque sentia-me mais segura 

assim. Tinha aquilo sempre ali na aula, e pronto. Aquilo fazia-me 
sempre de muleta, ficava mais segura. (…) E depois deixei de 
escrever quando passei a achar que aquilo, em vez de me ajudar, me 
estava a fazer gastar tempo e não sei quê e não valia a pena. É mesmo 
verdade! Porque houve um tempo em que foi importante para mim. 
Foi importante para mim porque eu pensava bem as coisas mas 
gostava de escrever lá, mesmo que fosse só assim: trás, trás! Mas eu 
tinha de escrever aquilo tudo! E aquilo era importante para mim para 
rever, para ver se estava tudo ou se não estava… Pronto, era aquela 
coisa. Agora, eu cheguei à conclusão, que já nem olhava nunca, 
portanto não valia a pena porque aquilo tinha só a função de me fazer 
perder tempo. E tinha tudo como devia ser, com a matriz, com os 
objectivos, conteúdos, exercícios, aquilo tudo daquele tempo, não é?  

 

Do que vai dizendo, percebe-se que recorre a um vasto manancial de 

materiais, nomeadamente livros variados sobre Educação Matemática e 

Matemática. Muitos dos que refere são edições da APM, outros da colecção 

O prazer da Matemática, da Gradiva, outros não os conheço. Para além 

disso, tem muitos materiais e fichas de trabalho que foi desenvolvendo ao 

longo dos anos. No entanto, sente sempre necessidade de mudar coisas, 

mesmo que seja para leccionar os mesmos níveis de escolaridade. Aliás, 

num mesmo ano lectivo, caso tenha mais de uma turma, procede a 

alterações da mesma tarefa com base na avaliação que faz da sua primeira 

utilização em sala de aula: 
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Eu própria, nunca consigo fazer duas vezes a mesma coisa, quer 
dizer! Mesmo quando tenho várias turmas, estou sempre a fazer de 
outra forma, quer dizer…e o facto de ter corrido duma determinada 
maneira numa turma já faz com que eu noutra turma arranje as coisas 
de uma outra forma. 

  

Faz planificações de vários níveis, anual, de unidade e por semana, 

sendo as últimas muito centradas nas tarefas a desenvolver. O tratamento 

das unidades (ou subunidades) tem princípio, meio e fim, começando 

sempre com tarefas destinadas à iniciação com o tema, seguindo-se algum 

trabalho prático e rematando com uma “aula de consolidação de 

conhecimentos, em que o objectivo é ver as dúvidas que [os alunos] têm e 

tirar todas as dúvidas...”. 

Para estabelecer uma programação semanal adequada, tem em conta 

vários factores como, por exemplo, o calendário escolar anual e o horário 

semanal das aulas. Por exemplo, nem todos os dias são, na sua opinião, 

adequados para introduzir matéria nova ou realizar um teste de avaliação.  

Selecciona e constrói tarefas para usar com os seus alunos, prevendo 

em muitos casos a utilização de materiais manipuláveis diversos. Referiu-

se em particular ao tangram, ao geoplano, aos pentaminós, com os quais 

aprendeu a trabalhar já no contexto dos novos programas. A sua 

programação inclui também a realização de aulas com recurso ao 

computador, com o programa Excel, na unidade da Estatística, com o qual 

se familiarizou através do seu marido, grande entusiasta da utilização das 

novas tecnologias. 

Muitas das tarefas que propõe nas aulas aparecem aos alunos em 

forma de ficha de trabalho que constrói, com gosto, no computador. As 

fichas têm um espaço em branco destinado à sua numeração. Este 

procedimento visa ajudar os alunos a organizarem-se. Pede-lhes sempre 

para elaborarem um índice dos documentos, a actualizar ao longo do ano, 
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que lhes sirva de referência, por exemplo, no estudo ou preparação 

específica para um teste.  

A experiência ensinou-lhe que é prudente preparar, para além da 

tarefa principal da aula, outras possibilidades de trabalho a desenvolver. 

Por exemplo, prevê fichas de trabalho suplementares para lidar com as 

diferenças de ritmos de alunos. Também se mune de tarefas alternativas 

sempre que suspeita que o trabalho que preparou para uma dada aula pode 

falhar. Em geral, se a realização da tarefa depende de algum material que 

pediu aos alunos para trazerem, prepara outra ficha com uma tarefa 

semelhante mas que dispense esse material de modo a não inviabilizar a 

aula:  

 
Portanto, a minha perspectiva é sempre esta: se por qualquer 

razão alguma coisa falhar, haver sempre um recurso para não ficarem 
a olhar, está a ver? Seja aqui [refere-se a um jogo com dados trazidos 
pelos alunos], seja noutra coisa qualquer, noutras situações. Quando 
há coisas para trabalhar, tenho sempre essa preocupação: se falhar 
alguma coisa, que haja sempre um recurso para eles estarem a 
trabalhar. 

 

As tarefas que constrói quando pretende que os alunos descubram um 

dado conhecimento obedecem a uma estrutura por si usada há já alguns 

anos. Organiza as questões de modo a facilitar que os alunos possam 

atingir o objectivo, nomeadamente recorrendo a frases incompletas sobre a 

propriedade a descobrir nas quais faltam palavras-chave que serão, em 

princípio, identificadas pelos alunos. Com isto pretende equilibrar a sua 

preocupação de balizar os alunos e simultaneamente, dar-lhes autonomia: 

 
E então comecei a ver — e foi um bocado por imitação — 

comecei a achar que se ficassem espaços para completar, digamos, 
dava-lhes alguma indicação mas deixava-lhes alguma margem para 
eles fazerem. Em vez de estar eu a afirmar coisas só! E portanto, a 
partir daí, comecei a utilizar e foi um bocado nesse sentido... Tinha a 
noção de que não podia pedir tudo, mas queria pedir alguma coisa! Da 
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cabeça deles! E continuo, ao longo destes anos agora, um bocado com 
esta mesma... Mesmo em fichas de avaliação, muitas vezes uso este 
sistema, uso questões para completar... Não é o único, não é? Mas 
nestas situações... Para os obrigar a reflectir e não lerem passivamente. 
Mas por outro lado também tenho dificuldade em mandá-los concluir 
sozinhos, sem haver alguma muletazinha...  
 

No que diz respeito às quatro grandes unidades temáticas do programa 

de Matemática do 2º ciclo, Francisca não as considera todas da mesma 

maneira e assume que o seu gosto pessoal e a importância que atribui ao 

tema condicionam o seu entusiasmo na preparação do mesmo. As suas 

unidades de eleição são a Geometria e a Estatística, a primeira pela 

facilidade de envolver os alunos em abordagens activas, nomeadamente 

com a utilização de materiais variados, a segunda pela grande apetência 

que Francisca sente em relação ao tema. Esta sua relação privilegiada com 

a Estatística transpõe-se para o trabalho lectivo. Afirma que desde sempre 

se sentiu especialmente motivada para “inventar” actividades neste 

domínio:  

 
É uma coisa que tenho apetência, gosto de Estatística. E acho 

que… penso sempre, ainda quando não fazia tantas actividades nem 
inventava coisas assim mais activas na outra parte, consegui sempre 
dar uma dinâmica à Estatística de tal forma que todos os meus alunos 
têm sempre sucesso. Isto não é por acaso! (…) Por isso eu acho que… 
mesmo não querendo, acaba por acontecer. Não é só com a Estatística, 
não é? Mas pronto, para mim a Estatística é uma coisa que é mesmo 
assim paradigmática no sentido em que realmente é raríssimo haver 
negativas. Não tenho negativas! É sempre assim, é sempre assim! 
Tanto que às vezes digo assim: “Ai, isto agora precisa de um 
balãozinho de soro! Ora vamos lá pegar na Estatística para ver se isto 
anima!” 

 

Esta professora não explicita nenhum tipo de dificuldade especial com 

a actividade de programação, o que não quer dizer que não sinta tensões 

que vai procurando resolver, individualmente ou com os colegas. Esta 
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matéria será mais desenvolvida na secção 4 deste capítulo, inteiramente 

dedicado ao trabalho de planificação. 

Condução das aulas. No que diz respeito à gestão das aulas, 

Francisca referiu-se igualmente a um vasto reportório de regras e rotinas, 

grande parte das quais podem ser observadas nos episódios de aulas que se 

encontram na secção 5, relativa ao currículo em acção.  

Esta professora considera importante ter um bom ambiente de trabalho 

na sala de aula. Para o conseguir, costuma investir no estabelecimento de 

regras a respeitar por todos, as quais têm por base a autonomia e 

responsabilidade dos alunos, afirma. Como os alunos lhe chegam, no 

quinto ano, ainda muito pequenos e habituados ao esquema diferente do 1º 

ciclo, adopta uma metodologia de habituação progressiva às regras, que 

incidem, por exemplo, sobre as idas à casa de banho, as saídas da aula, o 

falar alto, ir afiar o lápis, ir ao caixote do lixo. Francisca explica como faz, 

nomeadamente em relação às idas à casa de banho: 

 
Portanto, esta é a minha maneira de ser. E para mim é assim: há 

regras que são para cumprir. E há outras que são flexíveis. E eles 
sabem isso! Houve um, que foi o Leonel, que me foi pedir para ir à 
casa de banho. Ele levantou-se, não sei se ouviu o que ele me foi 
dizer…[e eu não deixei] Eu vou-lhe explicar porquê. É assim: isto 
vem da experiência, e até tem raízes enquanto aluna. Quando eu era 
aluna no liceu, as regras eram muito mais rígidas. Havia uma 
professora, que era a professora de Francês, com quem se podia ir à 
casa de banho. Meia turma estava na casa de banho, de vez em 
quando. E é isso que eu acho. Eles têm um intervalo, que é para 
brincar, mas também é para ir à casa de banho. E as casas de banho 
nem são tão poucas que dê para estarem atulhadas. E eu também se 
quiser, também não saio para ir à casa de banho— É assim que eu lhes 
digo. Quando estiverem mal dispostos, que isso já aconteceu, se 
tiverem dores de barriga, ou... com certeza! Pede para ir lá fora 
apanhar ar e tal... Para ir à casa de banho, não! Tanto que costumo 
fazer assim, no quinto ano, logo quando eles chegam, são pequeninos 
e estão para se adaptarem… Eu digo: “A gente agora vai fazer aqui 
um mês que é um período de adaptação. E no final do mês de 
Outubro, ou a 15 — que agora começa-se mais cedo as aulas, não é? 
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— há determinadas regras que vocês vão começar a habituar-se. 
Existem os intervalos para irmos à casa de banho, para fazermos 
assim, tatata, tatata, tatata... Portanto, só se sai da aula quando há 
algum motivo de força maior!” 

 

O controlo disciplinar não constitui dificuldade para si, pois tem 

facilidade em se impor. Se necessita de intervir de forma mais incisiva 

sobre algum aluno, dirige-lhe na hora um comentário em estilo irónico que, 

em princípio, o desanima de prosseguir: “Também utilizo o humor quando 

eles começam a querer pôr as mãozinhas de fora!” 

Quando sente que uma turma está cansada ou com dificuldades em 

acompanhar a realização da actividade que lhes propôs, costuma fazer uma 

pausa para descontracção pois acredita que a seguir dará mais rendimento: 

“A gente, sem querer, utiliza estratégias que viu utilizar consigo, e que 

davam efeito! E eu faço sempre isto, não é? Há sempre momentos de 

descontracção, de contar piadas, e contar larachas e tal... [e depois rendem 

mais]”. 

No que diz respeito à organização da aula, Francisca refere também o 

saber-fazer que foi desenvolvendo ao longo do tempo. Descreve uma rotina 

bem definida, seja para introduzir nova matéria, seja para fazer outras 

actividades: coloca a tarefa aos alunos, dá-lhes tempo suficiente para 

trabalharem autonomamente nos lugares e começa a discussão colectiva no 

quadro:  

Eu gosto sempre de lhes dar a situação e deixá-los por conta 
deles um bocadinho. E depois começo a andar junto deles. Para ver se 
estão bloqueados, se têm dúvidas, e só depois é que vão mostrar 
aquilo que fizeram. Porque penso que aquela situação do tempo 
antigo, de vir uma pessoa de imediato ao quadro, origina duas coisas 
que para mim são muito negativas: uma é que a pessoa está em 
cheque, está ali, até pode ser que se tivesse tempo para pensar sozinho 
pensava e pensava bem e fica ali numa situação um bocado… é a 
chamada, a antiga chamada! Outra é aqueles que nunca fazem nada e 
que só copiam do quadro o que se está lá a fazer. Portanto, dou sempre 
um tempo, vou junto deles, se há dúvidas, vou tentar tirar, se não estão 
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a trabalhar, tentar perceber porque é que não estão a trabalhar e tentar 
pô-los a trabalhar e só passado um bocadinho então é que digo: 
“Então fulano ou beltrano, quer lá ir fazer?” (…) Esta é mais ou 
menos a técnica que eu uso… 

 

Na apresentação das tarefas, às quais chama “propostas de trabalho”, a 

professora segue determinados passos. Distribui as fichas de suporte aos 

alunos, escreve no quadro o número do documento escrito distribuído, que 

sempre confirma com os alunos. Depois explica sucintamente o trabalho 

que será realizado, pondo as acções a desenvolver na pessoa dos alunos. Lê 

alto o que achar conveniente da ficha, sobretudo se acha que “têm muita 

informação que possa ser difícil descodificar”, procura esclarecer dúvidas 

que antevê à partida ou interrogações dos alunos. Nesta fase, realiza 

também pequenas revisões, as quais designa por “revisões flash”, sobre 

conceitos necessários que antecipe esquecidos.  

O tempo que concede aos alunos para trabalharem autonomamente 

pode ou não estar pré-definido, dependendo essencialmente da tarefa em 

questão. De qualquer forma é sempre avaliado por Francisca em função da 

reacção que vai observando nos alunos: 

 
Umas vezes marco tempo, outras não, depende das tarefas. Se eu 

sei que um determinado tempo é suficiente, então marco. Se não, vou 
vendo. Posso marcar um tempo aproximado e depois dar mais uns 
minutos conforme vejo que eles estão a reagir. 

 

O trabalho nos lugares é, em geral, feito “a pares”, justificando esta 

opção por acreditar, como já foi dito atrás, que a interacção entre os alunos 

lhes facilita a aprendizagem: “É sempre a pares, bichanando, como eu 

costumo dizer, que é para não falarem alto. Mas isso já é o normal. 

Trabalham sempre a pares”. 

Investe mais esporadicamente no trabalho em pequenos grupos por 

achar mais difícil levar a cabo esta metodologia de trabalho, pelo menos 
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com certo tipo de alunos. No entanto, apesar dessa dificuldade e do risco da 

aula “render menos”, vai insistindo porque sabe que o sucesso desta 

metodologia exige um esforço continuado:  

 
Só que eu também acho que eles também têm que aprender a 

trabalhar em grupos e a estar em grupos e portanto não posso 
abdicar… ninguém aprende a andar sem andar, não é? E portanto aqui 
é a mesma coisa. Se eles não fizerem, quanto menos fizerem menos 
fazem. 

 

Enquanto os alunos trabalham, Francisca circula pelas mesas e vai 

avaliando a forma como estes reagem, se conseguem ou não progredir 

sozinhos. No caso de se aperceber que a turma, na sua grande maioria, tem 

uma dúvida geral que a impede de avançar, opta por interromper os alunos 

e tenta “desbloquear” a situação colectivamente. Para fazer isto, usa a 

estratégia de “dar pistas”, que consiste em colocar uma questão ou fazer um 

comentário aos alunos que, sem revelar a resposta, lhes inspire uma 

direcção correcta de raciocínio. Se a dúvida persiste, volta a dar nova pista, 

espera, e assim sucessivamente, até que os alunos consigam acabar por 

ultrapassar a dificuldade e avançar novamente de forma autónoma nos 

lugares:  

 
Eu costumo dar-lhes pistas para ver se eles conseguem chegar à 

resposta. Nem sempre é suficiente. Mas se eu depois constatar que 
mesmo assim eles continuavam sem entender muito bem — dou pistas 
mas não dou a resposta... para eles avançarem! Normalmente só dou 
outra, só digo mais alguma coisa, se vir que a primeira pista não foi 
suficiente. Na aula depois vou aos lugares outra vez, quando vou aos 
lugares é que eu vejo. Porque eles podem achar que sim e depois 
voltam a pensar e depois se calhar já não sabem à mesma. Volto aos 
lugares e vou ver... Será que aqueles que estavam com dúvidas já 
estão a perceber? E até sou capaz de às vezes dar um esclarecimento 
ali individualmente para evitar que outros que até são capazes de já ir 
sozinhos, não ouvirem... Para alguns pode ser importante dizer mais 
alguma coisa. Agora, eu utilizo isto quando? Quando vejo que há uma 



Capítulo VI — Francisca 

439 

série deles todos ali embarricados naquela mesma situação, está a ver? 
E então aí é que vou para o geral, não é?  

 

A professora passa à terceira fase do trabalho, a discussão geral da 

tarefa, quando considera que todos os alunos cumpriram o essencial, 

mesmo os mais atrasados. Para lidar com as diferenças de ritmos dos 

alunos, traz trabalho “na manga” para ocupar os que terminam mais cedo, 

em geral as fichas suplementares que atrás referi. Quando o tempo de uma 

aula não é suficiente para realizar a discussão colectiva, a professora 

retoma a discussão na aula seguinte, iniciando neste caso a aula com um 

“balanço” sobre o que está para trás.  

Para gerir as participações orais dos alunos na aula, em especial as 

idas ao quadro, tem também as suas estratégias. Esta gestão pode-lhe ser 

difícil, sobretudo quando tem turmas em que os alunos são muito 

participativos, como tem acontecido muitas vezes. Para tentar ser 

equitativa, tem uma folha de registo que lhe foi sugerida por um aluno, que 

não concordava com o “método das filas” que ela anteriormente seguia. 

Como recorda: 

 
Porque às vezes já tenho mudado algumas coisas, coisas até 

muito práticas, de acordo com as sugestões deles. Por exemplo, houve 
uma altura, aqui há bastantes anos atrás, que eu tinha por hábito, para 
não falhar… Tinha um bocado de receio, porque eu tinha muitas 
turmas e tinha um bocado de receio de estar sempre a solicitar os 
mesmos para virem ao quadro, ou colaborar nos trabalhos fazerem 
qualquer coisa, etc… E então, fazia por filas! E houve uma vez um 
[aluno] que me disse que achava que não era muito bom assim porque 
para aqueles que eram nervosos, ficavam nervosos porque sabiam 
quando iam ser chamados. E para aqueles que eram preguiçosos, 
depois de saber que já lá tinham ido, nos outros dias podiam-se estar 
nas tintas… Então, a partir daí, passei a ter uma folhinha, onde ia 
assentando, como ainda hoje faço, a data em que vieram e não sei quê 
para depois poder ir dando a volta. Portanto, isto foi duma sugestão 
deles. 
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Apesar de ter esta preocupação, Francisca reconhece que muitas vezes 

acaba por dar mais voz àqueles que habitualmente têm menos facilidade e 

correspondem menos aos trabalhos propostos. Este seu fazer traz-lhe algum 

desconforto, pois parece que assim premeia aqueles que menos cumprem. 

Este problema sente-o muito, por exemplo, com a turma que tem este ano: 

 
Depois há um ou outro que: “Fiz umas mas não fiz outras.” 

“Então agora vais tomar atenção e vais ver se aquelas que não fizeste 
já consegues fazer, perceber porquê.” Às vezes faço um bocado assim. 
Às vezes é um bocado negativo, isto tem tudo prós e contras. Depois 
aqueles que fizeram— que adoram dizer, não é? Porque nesta turma 
não há problemas, depois querem todos ir ao quadro, querem todos 
dizer, é sempre assim — parece que são um bocado penalizados por 
cumprirem. São sempre os outros que não fizeram é que acabam por 
falar! Também tem que se jogar um bocado com isso! É difícil por 
isso, porque eles todos querem...  

 

Em geral, Francisca não é adepta de marcar muitos trabalhos de casa 

aos alunos, resumindo-se no seu caso estes pedidos ao completar de 

questões que ficaram incompletas na aula ou à conclusão das fichas 

suplementares acima referidas. Esta sua opção definiu-se quando avaliou o 

efeito dos pedidos de trabalhos de casa extensos nos seus próprios filhos. 

Hoje em dia, evita trabalhos em que os alunos tenham de se juntar em 

grupos fora do tempo de aulas: 

 
Eu já tive um tempo em que os alunos preparavam aulas para vir 

dar aos outros, especialmente em Ciências, preparavam temas, faziam 
não sei quê… e eu agora acho, com os horários que os miúdos têm, 
com os pais a trazê-los e a levá-los, com as actividades que os miúdos 
têm, eu acho que é uma sobrecarga levarem para casa, para além das 
aulas, fazer outras coisas… e depois os miúdos mais preocupados são 
os que ficam mais sobrecarregados! E quando eu ouvia dizer que 
havia crianças a deitar-se à meia-noite para fazerem o trabalho e não 
sei quê… E depois quando passei a ter os meus filhos nas mesmas 
circunstâncias (…) comecei a ficar muito mais sensível a todo o 
trabalho feito fora da escola! (…) E depois o que eu costumo dizer é 
assim: “Os alunos não podem estar ocupados a tempo inteiro, quer 
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dizer. A escola não pode ocupá-los a tempo inteiro. Se eles fizerem 
bem feito o que fazem quando cá estão, basta! Se houver uma coisinha 
pouca que fique um dia, tudo bem. Agora uma tarefa deste tipo para 
fazer em casa, eu recuso-me a fazer”.  

 

Avaliação. Francisca procura sempre combater junto dos seus alunos a 

tendência de colocarem a avaliação como finalidade da escola. Para si, a 

avaliação, em especial as notas, dão indicações sobre a aprendizagem mas 

não devem funcionar como um fim em si mesmas: 

 
Isso sempre foi um ponto de honra para mim. A escola não 

existe para as pessoas serem avaliadas. Pronto! É para aprender! E 
quando eles perguntam: “É para nota?” Que eles às vezes dizem isso... 
Eu digo sempre: “É para aprender!” É sempre o que eu digo: “Não é 
para nota, tudo o que aqui se faz nada é para nota, é tudo para 
aprender!” E vou sempre dando essa tónica, não é? (…) As notas 
funcionam como um estímulo, como um alerta, como um aviso, se 
calhar há coisas que têm de ser melhoradas, mas nunca como sendo 
um fim! Isso é que nem pensar!  
 

Valoriza uma avaliação de carácter formativo, que dê aos alunos 

indicações úteis e estimulantes sobre a sua aprendizagem. Por isso 

desenvolveu a rotina de escrever comentários nos trabalhos que corrige em 

casa: 

 
Quando eu lhes devolvo trabalhos, quer sejam fichas de 

avaliação quer sejam fichas destas de trabalho, eu faço comentários 
para também valorizar… Portanto, não faço só comentários quando as 
coisas não estão bem. Quando não estou à espera e eles fazem, 
escrevo: “Bravo!” E assim este tipo de coisas (…) Digo tanto para 
positivo como para negativo. Para negativo, quer dizer, para chamar a 
atenção que há um erro. Há um erro e chamo a atenção de que não 
pode ser assim ou mostro porque é que aquilo não está bem. Portanto, 
é um bocado… “Não está bem, vamos lá ver como era.” “Não 
pensaste bem neste caso assim, assim…”. Outras vezes é o contrário: 
“Pensaste bem mas enganaste-te aqui ou aqueleoutro.” “O teu 
raciocínio estava certo mas…”. Ou então: “Sim senhor, raciocínio 
certo, é assim mesmo. Chegaste lá. parabéns!”. É este tipo de 
comentários. 
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Como instrumento de avaliação formal, Francisca usa sobretudo o 

teste. Cada vez que faz uma “ficha sumativa”, como lhe chamou, gasta em 

geral quatro aulas. Na primeira faz uma ficha formativa e fornece a 

respectiva grelha para auto-avaliação, na qual inclui a correcção 

propriamente dita das questões e indicações de recursos específicos a 

consultar caso haja dúvidas, como por exemplo, determinadas páginas do 

livro e documentos da aula. Na segunda, são exploradas as dúvidas que os 

alunos trazem. O teste é feito na terceira aula desta sequência e na quarta 

faz a sua correcção, quando os alunos ainda estão bastante interessados no 

assunto. Usa este procedimento há vários anos e está muito satisfeita com 

ele. Pensa que pelo facto de os alunos estarem nas alturas de avaliação 

especialmente mobilizados para a aprendizagem, consegue trabalhar muita 

matéria e esclarecer muitas dúvidas. Explica: 

 
Porque eu acho que é assim, é um bocado esta experiência que 

eu tenho. Eu acho que naquela altura eles estão extremamente 
motivados para fazer bem. Portanto, naquela altura que eles estão, 
digamos, muito mais predispostos, é aproveitar. 
 

Esta maneira de fazer, recorda Francisca, é a sua adaptação actual do 

modelo que durante muitos anos adoptou a partir da acção de formação 

sobre avaliação que, como já foi atrás referido, frequentou nos anos setenta, 

na qual aprendeu a fazer fichas formativas, que até aí considerava como 

“exercícios estranhos”, bem como tomou consciência da importância de 

“os alunos fazerem reflexão sobre [o seu progresso], eles próprios 

avaliarem, verem o que é que sabiam, o que é que não sabiam…”. Embora 

já tenha havido uma fase em que simplificou este processo, voltou a 

retomá-lo porque lhe reconhece valor para os alunos: 

 
Eu depois abandonei numa certa altura e depois percebi que para 

estes miúdos, deste nível etário era importante. Era importante terem 
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alguma coisa que os orientasse e alguma coisa que os fizesse reflectir 
acerca da sua aprendizagem e até terem ali onde ir recorrer se não 
soubessem fazer. 

 

Para atribuir a classificação de final de período, Francisca explica que 

usa dados de duas naturezas distintas: por um lado, tem as informações 

com que vai ficando de forma impressionista no decurso das aulas, onde 

afirma conseguir aperceber-se bem das dúvidas que os alunos têm, do que 

já sabem e do que ainda não conseguem fazer; por outro, tem os resultados 

dos testes de avaliação que faz ao longo do ano, em geral, dois por período 

lectivo. As informações das aulas tanto podem subir como baixar o nível 

que um aluno teria no final de um período, considerando apenas os testes. 

Francisca afirma que esta prática lhe trás algum desconforto e que sente 

sempre necessidade de validar na turma as tomadas de decisão deste tipo 

para que todos os alunos fiquem esclarecidos acerca da justeza da 

avaliação: 

 
E isto para mim é complicado. Eu já tenho tido turmas, em que 

dou cinco a alunos que tinham quatro. Quer dizer, não é bem no 
cinco… É mais assim: dou três a alunos de três mas que teriam dois, 
está a perceber? (…) E eu ponho à consideração das pessoas. Já tem 
acontecido alguns... Se eu tenho a certeza que ele merece ter positiva, 
então eu vou-lhe dar negativa só porque ele ter tido aquilo?! Ponho à 
consideração e os miúdos, normalmente, são impecáveis, portanto, e 
dizem: “Ai, ó Senhora Professora! Então ele sabe, ele faz...” “Ai, mas 
acham que sim?” “Ai, a gente acha que sim”. 

 
Esta conversa com os alunos tem lugar na última aula do período, na 

qual sempre lhes pede para preencherem uma ficha de auto-avaliação que 

serve de base à discussão das notas, em que cada um diz o que acha justo 

ter, ou o que gostaria de ter, sendo a sua opinião sujeita ao escrutínio da 

turma e professora.  

No entanto, sente-se bastante confiante na avaliação pessoal que faz 

dos alunos, sobretudo quando já os conhece bem. Por exemplo, este ano, 
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em relação à turma que acompanha desde há dois anos, decidiu prescindir 

do último teste previsto, já agendado, revertendo esse tempo a favor de 

trabalhar mais nas aulas: 

 
Eu acho que é disparatado estar a gastar uma semana para fazer 

mais uma ficha de avaliação. Fiz três (enfatiza o três como se fosse 
exagero) no 2º período porque era grande! Agora neste período, não 
vou fazer outra ficha. Eu já sei o que lhes vou dar! Já sei o que cada 
um vai ter... Para que é que eu vou estar aqui a fingir que é por causa 
daquela ficha que vai ser determinante! (eleva bastante a voz) Para 
eles também é um alívio, porque devem estar agora cheios delas, não 
é? Eu importa-me mais é que eles fiquem com alguma coisa disto, das 
últimas coisas que vou fazer. Portanto, de acordo com o trabalho 
deles, vão ter uma informação. E portanto, ficamos assim (fala em 
tom muito seguro). 

 

No final dos períodos lectivos, a professora pede também aos alunos 

para fazerem a avaliação das aulas, através do preenchimento de uma ficha, 

desta vez anónima, e com a sugestão de que “se quiserem, disfarcem a 

letra”, explica rindo, que consiste numa espécie de balanço do trabalho 

realizado que também inclui a avaliação da professora e o pedido de 

sugestões para alterar aspectos da aula — o que já aconteceu, como atrás 

referido. Quando lhe perguntei os resultados da avaliação que recebe, 

respondeu com um sorriso de satisfação: “Geralmente, fico bem avaliada!” 

 

 

Síntese 

 

Francisca é uma profissional realizada, que se identifica por completo 

com ser professora. A escola é para si um lugar de prazer. Não é só pelo 

contacto com os alunos, a sua recompensa mais gratificante. É também por 

todo o trabalho de natureza pedagógica que lá tem tido oportunidade de 

fazer, sobretudo no ciclo profissional que agora termina, marcado pela 
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actividade no conselho directivo. Actualmente, está entusiasmada com o 

Projecto de Gestão Flexível do Currículo, o qual ficará a coordenar no 

próximo ano lectivo, em que também dará mais aulas, nomeadamente de 

Estudo Acompanhado. 

Ser educadora é a primeira responsabilidade que assume perante os 

seus alunos, que pretende ajudar a crescer como cidadãos de corpo inteiro. 

Mesmo nas aulas de Matemática, não deixa de promover valores como a 

solidariedade e de apostar no desenvolvimento da auto-estima, autonomia e 

responsabilidade de todos os alunos. Estes gostam dela e respeitam-na, em 

parte fruto do seu jeito para lidar com eles. Sabe-se boa professora e a sua 

competência é reconhecida na escola, pese embora lhe seja associada uma 

postura afirmativa.  

 A sua confiança como professora vem, em muito, do conhecimento 

profissional que tem desenvolvido ao longo dos anos. Francisca consegue 

explicitar, sobretudo em momentos de reflexão pós-aula, muitas regras e 

rotinas que orientam o seu trabalho lectivo, associando-lhe os princípios 

que as justificam. Em alguns casos, identifica a origem e evolução desse 

conhecimento, que reside na sua experiência de aluna, na sua experiência 

de professora, na formação em que participa, nos livros que lê, nas 

discussões que tem, até nas sugestões de alunos. Percebe-se que o seu 

conhecimento actual resulta do ensaio e avaliação do efeito de 

determinadas estratégias no sucesso da aula, em especial, na aprendizagem 

dos alunos. 

Sabe como proporcionar aos alunos uma actividade matemática em 

que o privilégio vá para o raciocínio, aquilo que mais valoriza na 

disciplina, nomeadamente através de proposta de tarefas desafiantes, como 

problemas, e da abordagem indutiva ao conhecimento, protagonizada pelos 
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alunos, que experimentam diversos casos particulares concretos como 

caminho para a generalização. 

Conhece os alunos deste nível etário e o que é necessário para os 

envolver na aprendizagem da disciplina, onde associa aspectos de natureza 

cognitiva e afectiva. A participação activa em colaboração é a chave do 

sucesso, que se concretiza na sala de aula por trabalho colectivo, trocas de 

ideias, tempo para pensar. Sabe que muitos alunos precisam de um 

acompanhamento diferenciado, nem que seja uma palavra ou um minuto de 

atenção. 

Tem um conhecimento bastante completo sobre o currículo do ensino 

básico, e em especial, sobre os actuais programas de Matemática do 2º 

ciclo, sendo capaz de exibir aspectos que os distinguem dos anteriores. 

Destaca a ênfase nas competências, a abordagem em espiral, a utilização 

das calculadoras, a relativização do cálculo e a valorização da Geometria. 

Sabe como se preparar para leccionar e possui muitos recursos que 

mobiliza para este trabalho, que se centra na preparação de tarefas 

matemáticas, muitas apoiadas pelo uso de materiais manipuláveis. Para 

gerir as aulas, evoca conhecimento que incide sobre aspectos muito 

diversificados. Estabelece regras de funcionamento com os alunos, 

centradas na autonomia e responsabilidade. Organiza a aula em três 

momentos fundamentais, correspondendo à colocação, desenvolvimento e 

discussão da actividade realizada pelos alunos. Gere o tempo de modo a 

permitir que os alunos possam realmente trabalhar. Incentiva-os sempre, 

esclarecendo dúvidas, dando pistas. Promove interacção com e entre os 

alunos, controlando as suas participações orais.  

Sente-se confiante na avaliação que faz das aprendizagens dos alunos, 

guiada essencialmente por princípios formativos, que se reflectem no 
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processo que usa para realização de testes e no papel activo que reserva aos 

alunos nesta actividade. 

 

 

A escola da professora, a professora na escola 
 

 

Esta secção dá a conhecer a escola de Francisca e o modo como a 

professora nela se sente. Começo com a sua caracterização geral. Como é o 

espaço? E as pessoas, docentes e alunos? O que se pode dizer acerca do 

ambiente? E como tem evoluído a dinâmica escolar? De seguida, forneço 

os principais elementos para perceber o contexto curricular da escola. 

Porque aderiu ao Projecto de Gestão Flexível do Currículo? Como se 

organizou? Qual a mobilização dos professores? Que balanço e que 

perspectivas para o desenvolvimento próximo? O grupo disciplinar a que 

Francisca pertence é também alvo de especial atenção. Quais são as suas 

principais características? Como tem sido a sua dinâmica? Como encarou o 

Projecto de Gestão Flexível do Currículo? 

Os dados relativos a esta secção foram obtidos através de entrevista e 

de análise de documentos da Escola que Francisca considerou importantes, 

como o Projecto Educativo de 1999/2000 e o Relatório do Projecto de 

Gestão Flexível do Currículo do mesmo ano lectivo. 

 

 

Caracterização geral da escola 

 

O espaço e as pessoas. Quando se entra na escola de Francisca, 

experimenta-se uma estranha sensação de calma. Não fossem as pessoas, 
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imaginar-se-ia que tínhamos recuado umas épocas. O edifício, situado em 

pleno centro histórico, é um antigo convento que data do séc. XV. Tem três 

pisos e está estruturado em torno de um grande pátio interior, uns clássicos 

claustros onde se destaca o esplendor das alvas paredes, as colunas de 

granito e os azulejos azuis e brancos, reprodução dos originais. Este 

património arquitectónico é valorizado na escola, que ainda recentemente 

desenvolveu um projecto designado “A Escola, o nosso monumento”. A 

beleza do espaço leva mesmo a que o edifício seja procurado para 

realização de festas, tendo o conselho directivo acedido já algumas vezes a 

alugá-lo em situações particulares de casamentos de antigos alunos ou 

outras ocasiões especiais.  

Existem 25 salas de aula, algumas delas específicas de disciplinas. Por 

exemplo, a Matemática tem três salas no primeiro piso, o que significa que 

essas salas estão equipadas com material didáctico para usar em aula. A 

escola dispõe ainda de dois ginásios, uma biblioteca/mediateca, um centro 

de recursos com cerca de dez computadores que pode acolher a realização 

de aulas ou ser usado livremente pelos alunos. Existe ainda um refeitório e 

a sala de convívio dos alunos, equipada com televisão, mesas de snooker e 

ping-pong. 

A sala dos docentes é uma sala muito ampla e bonita, o antigo 

refeitório do convento, com tectos abobadados e azulejos da época. Foi 

tornada acolhedora com uma decoração que aposta no conforto. Sofás e 

almofadas, mesas redondas com camilhas, até televisão existe. Aos 

fumadores está reservado um espaço próprio.  

A sala do conselho executivo é também muito agradável. Foi lá que 

sempre me encontrei com Francisca aquando da realização da recolha de 

dados deste estudo. Tem três secretárias, alguns armários, uma mesa 

redonda ao centro. Nota-se bem que é um espaço muito habitado. Embora 



Capítulo VI — Francisca 

449 

arrumado, as secretárias estão cheias de papéis, pequenos post it amarelos 

por todo o lado, listas de coisas a fazer penduradas na parede, ao lado de 

legislação, informações, folhetos a anunciar iniciativas diversas, objectos 

pessoais. Na mesa de Francisca, uma moldura com a fotografia da neta, na 

parede por trás, alguns desenhos dela. Por cima, destaca-se uma grande 

fotografia a preto e branco de uma mulher de quarenta anos. Pergunto-me 

quem será. 

Os espaços de trabalho da escola esgotam-se entre as salas de aula e as 

ocupadas pelos órgãos de gestão e administração. À excepção de dois 

pequenos gabinetes, não existem outros espaços disponíveis. As reuniões 

de professores fazem-se geralmente fora do tempo lectivo ou em alguma 

sala que na altura, por acaso, esteja vaga por falta de algum colega. 

A escola, fundada há vinte anos, começou por ser apenas do então 

ciclo Preparatório, mas actualmente recebe alunos de 2º e 3º ciclos. No ano 

de 1999/2000, conta com cerca de seiscentos e cinquenta alunos, 

distribuídos por vinte e oito turmas. O sucesso escolar é considerado dentro 

dos padrões normais. Por exemplo, no mesmo período de tempo, as taxas 

de aprovação no 5º e 6º anos, foram, respectivamente, de 81% e 88%. 

O corpo docente é composto por noventa e três professores, tendo 

94% habilitação profissional. Dos setenta e um que leccionam ao 2º ciclo, 

cinquenta e cinco está na escola há mais de sete anos, justificando a 

imagem de forte estabilidade que se projecta para o exterior.  

 

Ambiente e dinâmica. Francisca faz questão de referir que a sua 

escola é famosa pelo seu bom ambiente. Existe um clima geral de boas 

relações entre os diversos elementos da escola, docentes e discentes, que 

parece ser reconhecido pelas pessoas que por lá vão passando: 
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Porque as pessoas passam por aqui, eu acho que nem é por estar 
a querer engraxar nem nada, as pessoas dizem: “Ah, então estás bem 
lá na escola?”, “Sim, sim, mas não é [como aí]! Não é como [aí]! 
Vocês não me querem lá outra vez?” Portanto, este tipo de conversa. 
Não quer dizer que toda a gente sinta o mesmo, é evidente, não é? 
Mas há uma grande, uma grande maioria assim. 

 

Francisca refere que este foi o aspecto que mais a marcou quando 

entrou nesta escola: “Eu acho que encontrei uma escola como eu nunca 

tinha tido nenhuma. Que é, para dizer o que é verdade, o que eu senti”. 

Recorda, visivelmente bem impressionada, algumas situações em que 

considerou extraordinária a actuação do então órgão executivo, 

nomeadamente, na forma como apoiou um colega inexperiente com 

problemas com os alunos. Francisca atribui este bom ambiente sobretudo 

ao investimento de um elemento do conselho directivo, uma professora 

entretanto falecida, mas que terá deixado marcas significativas na escola: 

“Ela era uma pessoa extraordinária, extraordinária mesmo… E pronto. Foi 

ela, fundamentalmente, que imprimiu esta forma de ser à escola. É ela que 

está aqui na fotografia da parede, que nós fazemos questão de ter aqui”. A 

morte inesperada por doença grave desta professora foi um grande choque 

para toda a escola e em particular para Francisca, pois era sua amiga. Numa 

das últimas visitas que lhe fez ao hospital, a colega ter-lhe-á pedido para 

ajudar a escola no período que se seguiria e foi assim que Francisca entrou 

para o conselho directivo, uma decisão que recorda como “dolorosa” mas 

que não podia deixar de tomar. Assumiu o cargo de vice-presidente, tendo-

se responsabilizado pela área pedagógica, a única em que se via a trabalhar.  

A preocupação em manter o bom ambiente entre as pessoas da escola 

foi assumida por Francisca e colegas de direcção como uma prioridade: 

 
A minha preocupação dominante, e aliás também partilhada com 

as outras colegas, no conselho directivo, é de tentar manter nesta 
escola o mesmo espírito que sempre tem presidido às relações entre as 
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pessoas, ao ambiente entre as pessoas. Portanto, continuar para que 
continue bom. 

 
E a escola parece estar satisfeita com a forma como tem sido gerida. 

De facto, a equipa de que Francisca faz parte está, à excepção de uma 

colega que entrou há quatro anos, em funções desde há quase nove anos. 

Nos períodos eleitorais nem sequer têm aparecido listas alternativas, 

estando neste momento o conselho executivo a funcionar por nomeação, 

pois nas últimas eleições já não se candidataram e esperam poder ser 

substituídos no final deste ano lectivo: “E ganhámos sempre as eleições… 

aliás, nem sequer apareceu mais lista nenhuma porque desde que nós nos 

dispusemos, já ninguém mais quer, não é? Mas pronto. E então… E mesmo 

sem nos dispormos, que o ano passado aconteceu isso”. 

Se é verdade que na perspectiva de Francisca o bom relacionamento 

humano tem sido mantido, o mesmo não se passa com a dinâmica. Recorda 

que quando entrou nesta escola, existiam muitas iniciativas, sobretudo ao 

nível do 2º ciclo: “Faziam-se muitas comemorações, os grupos estavam 

sempre a trabalhar para coisas, havia sempre coisas expostas, as salas 

estavam sempre carregadas de material e agora… não”. 

Actualmente, segundo diz, a sua escola atravessa uma fase menos boa. 

Associa este fenómeno, por um lado, a um certo mal estar da escola em 

geral, que sente pouco entusiasmada e sem incentivos por parte do 

“sistema”, que “não compensa”, e por outro lado, a características 

específicas do actual corpo docente da sua escola, que lhe parece ter 

entretanto adquirido uma atitude bastante acomodada: 

 
Eu acho que é assim, agora estamos numa época um pouco… 

quebrada… (sorri e olha para baixo…). Até acho que isto é um bocado 
geral, não é só da nossa escola, porque eu falo com outras pessoas, e 
acho que isto é assim também, estamos numa fase agora um bocado 
assim. E depois também acho que na nossa escola, isto é uma análise 
que eu faço mas que até pode não ser correcta… Eu acho também que 



Capítulo VI — Francisca 

452 

a maior parte do corpo docente, o tal estável, está todo mais ou menos 
com a mesma idade, as pessoas estão um bocado pró acomodado, 
portanto, tem havido poucos factores de mudança, portanto… E as 
pessoas até resistem um bocado, muita delas, à mudança. E isso faz 
com que a escola tenha perdido um bocado… Quando eu entrei cá 
para a escola, a escola era muito mais dinâmica. 

 

Francisca demarca-se muito da postura destes colegas que, desabafa, 

ficariam satisfeitos se já não precisassem de trabalhar: 

 
E estas pessoas… O que parecia era que o que mais gostavam 

era que lhe fossem lá levar o ordenado a casa, como eu costumo dizer. 
Eu, Deus me livre! Mas isto é mesmo sincero! Se me dissessem assim: 
“Ficas lá em casa que a gente vai-te lá levar o ordenado!” “Eu, Deus 
me livre! Isso era o pior que me podiam fazer!” 

 

Mas para além da grande maioria acomodada, Francisca identifica na 

escola pessoas com uma outra postura mais activa e entusiasta, com as 

quais sente grande gosto em trabalhar. Por exemplo, refere o caso de uma 

professora de Educação Visual que levou os alunos a visitar uma exposição 

de Mário Botas e partir daí envolveu os alunos num projecto literário e 

artístico que, diz Francisca, “era de uma pessoa ficar babada!” 

A entrada no novo modelo de gestão escolar foi sendo adiada e apenas 

concretizada no presente ano lectivo, estando a escola actualmente a lidar 

com a nova organização em departamentos.  

Nos últimos anos, a escola tem concorrido a diversos projectos. 

Embora a iniciativa e a maior parte do trabalho seja muitas vezes feito 

apenas pelo conselho executivo, casos tem havido em que contam com o 

apoio de alguns colegas: 

 
[quem concorre aos projectos é] o conselho directivo com 

algumas pessoas, às vezes. Outras vezes, nós sozinhas. Porque depois 
chega a um ponto que a pessoa já está… Depois ninguém pega, 
ninguém pega, e a gente não pode desperdiçar… E lá vamos! Lá 
estamos nós de madrugada e não sei quê, a fazer as candidaturas, 
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depois a fazer os relatórios e não sei quê, tal, tal… Nós somos sempre 
as responsáveis. Por exemplo, agora estamos a concorrer a um do 
Prodep. E estão três pessoas a fazer, (…) um dos objectivos é pôr um 
computador em cada sala de aula. Portanto, e estão pessoas a trabalhar 
também nisso, não somos só nós. 

 

Como principais projectos da escola, Francisca refere, nos anos mais 

recentes, o Nónio para o 3º ciclo, e a nível geral, as Bibliotecas Escolares, o 

Desporto Escolar, o Ciência Viva. No essencial, estes projectos têm 

permitido ganhar recursos para a escola, em especial, equipamentos. Mas 

Francisca faz um destaque: “E claro, agora mais recentemente, temos o 

projecto da Gestão Flexível do Currículo!” 

 

 

O Projecto de Gestão Flexível do Currículo  
 

A escola de Francisca aceitou acolher o Projecto da Gestão Flexível 

do Currículo, que em 1997/98 avançou, em fase experimental, apenas em 

dez escolas no nosso país. 

Francisca assume que teve um forte peso neste processo. Para 

começar, foi ela quem recebeu a proposta do Ministério da Educação e se 

empenhou em a fazer aceitar na escola. Referiu-se mais do que uma vez ao 

telefonema que então atendeu, sempre falando de uma forma entusiasmada, 

reconstituindo o diálogo que travou ao telefone: 

 
Fui eu que atendi: “Vocês não querem aí um projecto que vai 

agora arrancar?”, “Mas que projecto é esse?”, “É um projecto de 
gestão flexível do currículo…”, “Então mas isso corresponde a quê? 
Que obrigações é que nós temos?” “A obrigação que têm é 
experimentar”, “Então mas tem que ser em que moldes?” “Nos 
moldes que quiserem, pode ser uma turma, pode ser duas turmas, pode 
ser um molhe, pode ser a escola inteira, o que vocês quiserem” “E é 
para fazer o quê?” “O que vocês quiserem!”. Foi assim mesmo! E eu 
disse: “Ah, então nós temos de querer… (ri-se, abre os braços e 
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encolhe os ombros) Se é para fazer o que nós quisermos, nós temos de 
querer!”. 

  

Depois desta primeira abordagem, havia que levar a proposta à 

aprovação em conselho pedagógico para poder dar o sim final ao 

Ministério. Francisca e as colegas não queriam que a decisão fosse 

assumida apenas pelo conselho directivo, sob o risco de o projecto resultar 

num “fiasco”. Apesar de o calendário já não ser nada favorável, uma vez 

que estavam em Julho e perto da última reunião do conselho pedagógico, 

tentaram obter o envolvimento da escola, havendo também aqui a destacar 

o papel de Francisca: 

 
Íamos ter o último pedagógico. E começámos a pensar [em como 

abordar o assunto]. E diz assim a minha colega Augusta, que é a 
presidente da comissão agora executiva provisória, na altura conselho 
directivo: “Então como é que vamos fazer com a Gestão Flexível? E 
se nos dizem que não?” “Oh, dizem que não!” Faço eu. Chego lá [à 
reunião] e digo assim: “Olhem, nós fomos convidados para isto assim, 
assim…” — [Há] algumas pessoas que quanto menos se faz melhor é, 
não é? Há sempre isto… — E digo assim: “Eu acho que isto é uma 
vergonha, quer dizer! Eles dizem… A gente passa a vida a reclamar, 
reclamar, se pudesse fazer, fazia, e não pudemos, temos que cumprir e 
que não conseguimos. Se eles agora nos deixam fazer o que nós 
queremos e nós dizemos que não queremos, isto é uma figura muito 
triste!”. E aí o pessoal todo: “Então, está bem, então sim!” “Sim? 
Então posso telefonar a dizer que sim?” “Sim…” E foi assim, pronto. 

 
A grande adesão de Francisca ao projecto da Gestão Flexível do 

Currículo pode ser explicada por duas ordens de razões. A possibilidade de 

poder decidir com as colegas o que consideram melhor para a sua escola 

está em grande sintonia com a sua forma de estar na vida e ela assume 

claramente esta posição quando é questionada sobre as razões da escola ter 

aderido ao projecto. Conta a propósito uma conversa com uma 

representante do IIE, que em visita à escola, as questionou: 
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A Clara Oliveira do IIE dizia-nos assim: “É uma coisa que eu 
gostava que vocês me explicassem que eu ainda não percebi. Como é 
que esta escola, que, nem tem insucesso muito grande, nem tem 
problemas especiais muito grandes, nem tem abandono muito grande, 
não tem nada disso, porque é que esta escola entra na gestão flexível?” 
E eu disse: “Olhe, para mim, a resposta é esta: porque fazer a gestão 
flexível do currículo é de certeza muito melhor do que não a fazer! 
Não é preciso haver um problema na escola para que seja com certeza 
melhor fazer isto de forma flexível do que ter de estar rigidamente 
numa coisa. Que é sempre uma coisa… um espartilho é sempre uma 
coisa que nos coage e que se pudermos fazer melhor, então vamos 
fazer melhor!” Portanto… se calhar nós também temos um bocado de 
peneiras… É como eu digo: “No fundo, no fundo, nós somos uns 
peneirentos e achamos que se pudermos fazer à nossa vontade 
fazemos melhor…” (risos). As minhas colegas acham muita graça e 
dizem-me assim: “É a história do termostato…” (risos) Mas é um 
bocado isso. Se eu puder fazer como acho que é melhor, vou fazer 
como os outros me mandam fazer? 

 

Outro tipo de razões para a adesão da escola ao projecto tem a ver, 

explica Francisca, com o sentimento de que ele poderia ajudar a promover 

mudanças curriculares onde encontram eco preocupações pedagógicas já 

sentidas anteriormente pela escola, legitimando um conjunto de práticas 

que, não sendo impossíveis de realizar num outro cenário, parecem ganhar 

neste contexto muito mais força, nomeadamente, proporcionar aos alunos 

um maior acompanhamento através da nova área transdisciplinar de Estudo 

Acompanhado: 

 
Portanto, neste momento, a flexibilidade é o quê? Tem mais a 

ver com o aparecimento, no tempo lectivo dos alunos, de áreas que 
são transdisciplinares e que dão resposta a necessidades sentidas e que 
não existia essa possibilidade; Tem a ver com a maior possibilidade de 
os professores poderem, em termos de cada turma, decidir… quer 
dizer, é maior possibilidade neste sentido: Eles poder, podiam… só 
que achavam que não podiam! (ri-se com o seu trocadilho) E agora 
acham que podem mais, está a ver?  
 

A gestão flexível trouxe à escola “a discussão das competências”, que 

segundo afirma Francisca, corresponde a “uma outra forma de ver as 
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coisas”. Segundo esta professora, obriga a olhar o aluno de uma forma 

muito “mais globalizante” do que até então se fazia e a relativizar a 

formação específica das disciplinas em prol de uma formação mais geral e 

integrada para a qual todas devem contribuir. Concretizando com o caso da 

Matemática uma reflexão que aplica de igual modo a qualquer disciplina, 

Francisca explica: 

 
Neste momento as pessoas percebem que a Matemática tem os 

seus conteúdos próprios, há conhecimentos que têm de ser adquiridos, 
mas que aquilo tudo também tem de funcionar como uma peça no 
meio daquele contexto todo que é o atingir daquele determinado perfil 
do aluno, à saída do 2º ciclo, para a qual nós vamos contribuir com a 
nossa quota-parte. Portanto, leva-o a ter uma perspectiva mais 
globalizante e mais como nós como parte dentro daquele todo e não a 
minha disciplina é a minha disciplina, está aqui neste compartimento 
estanque, o que eu faço é que é importante – pronto, um bocado isto. 
É isso que eu acho que a gestão flexível tem essa virtude. 

 

Em termos práticos, a escola organizou-se da forma que considerou 

adequada para levar à prática o projecto. Foi eleita uma coordenadora geral, 

para a qual exigiram uma bolsa de horas, e outras três coordenadoras, uma 

por cada nova área transdisciplinar. Estabeleceram um plano de 

implementação faseado. Começariam experimentalmente com duas turmas 

de 5º ano, e no ano seguinte fariam a generalização a todo este ano de 

escolaridade, enquanto as duas turmas experimentais prosseguiam como tal 

no 6º ano. No ano seguinte fariam a generalização a todo o 6º e as turmas 

experimentais continuariam para o 7º ano, e assim sucessivamente.  

Adoptaram um conjunto de medidas visando facilitar o trabalho dos 

conselhos de turma. A continuidade pedagógica, que era já um princípio da 

escola, foi definitivamente formalizada e os professores, até aí a leccionar 

essencialmente por disciplinas, passaram a funcionar por áreas 

disciplinares. Com isto conseguiram uma redução significativa do número 
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de professores do conselho de turma, melhorando globalmente o seu 

funcionamento. A realização de reuniões foi também acautelada pelo 

estabelecimento de um horário destinado ao efeito, libertando de aulas 

todos os professores do mesmo ano de escolaridade uma tarde por semana. 

Tudo isto abriu um conjunto de possibilidades ao conselhos de turma, que 

adquiriram um grande protagonismo. A flexibilidade traduziu-se 

especialmente a nível de gestão de tempos e conteúdos lectivos por turma. 

Por exemplo, Francisca conta o caso de uma turma em que as aulas de 

História foram suspensas em favor do reforço do Português, onde os alunos 

apresentavam muitas dificuldades. 

O investimento nas áreas transdisciplinares não foi feito de igual 

modo, sendo assumido que a Educação para a Cidadania teria objecto de 

menor atenção na primeira fase do projecto. O Estudo Acompanhado foi 

aquela que, segundo Francisca, foi melhor conseguida, provavelmente 

porque correspondia a uma preocupação explícita das professoras e na qual 

a escola já tinha dado, por sua iniciativa, os primeiros passos. Recorda que 

a escola sempre se preocupou bastante, e sobretudo nos últimos anos, em 

desenvolver nos alunos a capacidade de aprender a aprender, tentando 

contribuir para suprir a falta quase generalizada de acompanhamento dos 

pais neste domínio. Francisca fala mesmo de algumas actividades que já 

eram realizadas nas aulas de algumas disciplinas com vista a munir os 

alunos com algumas “enxadazinhas e ferramentas”, por exemplo, em como 

estudar a partir do livro de texto. No entanto, o tempo para as realizar em 

horário lectivo acabava sempre por escassear. Por isso Francisca 

congratula-se com a criação de um espaço próprio, onde se possa trabalhar 

de forma continuada e diferenciada no desenvolvimento destas capacidades 

dos alunos, sem lhes acarretar sobrecarga horária: 

 



Capítulo VI — Francisca 

458 

Nós tentávamos fazer isso, alguns de nós, tentávamos fazer isso 
na sala de aula, portanto, na nossa disciplina mas… nem todos faziam 
e mesmo aqueles que faziam como eu, não fazia aquilo que achava 
que devia ser feito e tinha a noção de que havia uns que estavam cada 
vez a ficar mais para trás e outros… portanto, para quem já não era 
necessário aquilo e… entretanto, com a tal carga de irmos dando ao 
mesmo tempo a matéria e fazendo aquilo, aquilo começava a ser 
difícil de gerir, não é?  

 

A escola parece ter encontrado este ano uma forma satisfatória de 

organizar o Estudo Acompanhado, que tem uma carga horária de duas 

horas semanais e é conduzido por dois professores. No início 

experimentaram variar os professores mas depois perceberam que não 

funcionava bem. Para além das actividades concretas que os professores 

querem propor para toda a turma (por exemplo, sobre diversas formas de 

aprendizagem), cada aluno realiza um trabalho diferenciado consoante as 

suas necessidades, que pode até passar por corresponder a algum pedido 

específico de algum professor de determinada disciplina, mas estimulando 

a responsabilidade e autonomia de cada um. Francisca explica como 

funciona: 

 
Eles [os alunos] têm uma ficha semanal onde são incentivados… 

eles são incentivados a preencher aquela ficha escrevendo lá o que é 
que acham o que devem fazer na aula de Estudo Acompanhado. 
Portanto, eles é que escrevem isso. E depois os professores que estão 
fora do Estudo Acompanhado vêem… se eles precisam de ajuda, 
pedem, não é… Como os professores são professores deles até sabem 
que alguns, mesmo que não peçam, precisam, não é?… e vão tentando 
cada vez mais que sejam eles a perceber onde têm dificuldades mas 
sempre incentivando ao mesmo tempo os outros, portanto, aqueles que 
não têm essas necessidades… uns fazem os trabalhos de casa porque é 
preciso e vão completar… outros ficou não sei da aula ou têm que 
organizar o caderno porque não perceberam muito bem na aula o que 
é que deviam ter feito e o que não estava feito… portanto. E como 
estão dois professores, acabam por conseguir ir dando… [apoio a 
todos]. 
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Enquanto que o Estudo Acompanhado funciona bem na maioria das 

turmas, o mesmo não acontece com a Área de Projecto, afirma Francisca, 

que depende muito mais da própria turma e das idiossincrasias do 

respectivo conselho. Ocupa duas horas do horário semanal dos alunos. É da 

responsabilidade de dois professores da turma, um deles, chegaram este 

ano à conclusão, deverá ser o seu director. No entanto, é suposto que nas 

reuniões do conselho de turma, todos os professores acompanhem o 

projecto e façam sugestões para o seu desenvolvimento. Nasceu como Área 

de Projecto, passou no ano seguinte a Projecto Interdisciplinar na tentativa 

de forçar um maior envolvimento de todos os professores. A experiência 

mostrou que esta mudança “era um disparate”, quanto mais não seja, 

porque as ideias que as turmas elegem para o projecto, as quais fazem 

agora questão de respeitar, nem sempre têm carácter pluridisciplinar. 

Francisca dá como exemplo o caso de uma turma que decidiu apostar na 

construção de carrinhos de rolamentos, e que acabou por ser acompanhada 

sobretudo pelo professor de Educação Musical, aquele que se manifestou 

mais disponível e interessado pelo assunto. Na sua perspectiva, este 

projecto revelou-se um sucesso, não só pela forma como decorreu mas 

também pela influência positiva que representou em termos de relação dos 

alunos, considerados difíceis, com a escola: 

 
Houve um projecto, por exemplo, que era construir carrinhos de 

rolamentos! Quer dizer, não tem nada… [de disciplinar específico]. E 
o professor que esteve naquilo era de Educação Musical. Mas os 
gaiatos adoraram! Aquilo foi uma turma horrível, em termos de 
aproveitamento e de problemas de aproveitamento (…) [E o projecto] 
foi um empolgamento! Que depois se reflectiu até no aproveitamento, 
porque é isso no fundo… os miúdos começaram a ter outra 
envolvência em relação à escola e começaram a ter… e é com isso que 
estamos mais preocupados. 
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Mas casos como este foram pontuais, o que faz com que o balanço de 

Francisca relativamente à Área de Projecto não seja tão positivo como em 

relação ao Estudo Acompanhado:  

 
Só que nós temos a noção que é uma área em que nós temos 

andado sempre a… a apalpar, pronto! Enquanto que no Estudo 
Acompanhado nos sentimos já muito mais seguros daquilo que temos 
estado a fazer e já temos ideias concretas, até que podemos já ajudar 
outras escolas, na Área de Projecto ainda estamos a achar que se 
calhar ainda têm de ser outros a ajudar-nos a nós (ri-se). Porque é 
sempre assim, tenho a sensação de que não é bem aquilo que a gente 
queria, fica-se assim um bocado… Mas pronto. Parece que sentimos 
que podia ser melhor, não sabemos muito bem o quê e é esse é que é o 
problema. Ainda estamos a experimentar, ainda continuamos a 
experimentar. E nalgumas situações corre muito bem e noutras as 
pessoas acham que não foi assim tão bem como podia ser…  

 

A participação no Projecto de Gestão Flexível do Currículo obrigou a 

escola a um outro projecto, designado por Boa Esperança, Boas Práticas, da 

responsabilidade do IIE, que acompanha, segundo explica Francisca, as 

escolas onde existem práticas diferentes. Este projecto visa essencialmente 

a disseminação do trabalho realizado nessas escolas por parte das 

professoras responsáveis, que se comprometem a divulgar a sua 

experiência sempre que for oportuno e que para isso sejam chamadas, 

nomeadamente, junto de outras escolas interessadas. Em contrapartida, 

oferece algumas vantagens, tais como uma bolsa de horas a distribuir pelas 

responsáveis do projecto, ajudas de custo a quem se desloca, um orçamento 

para comprar material, com o qual já conseguiram adquirir um projector de 

vídeo. Estas sessões de disseminação, geralmente dinamizadas pelas 

coordenadoras do Projecto, esporadicamente com a participação de 

Francisca, tiveram como consequência projectar a escola para as luzes da 

ribalta, até porque esta tem vindo a causar boa impressão, segundo pensa, 

junto do IIE. O reconhecimento público parece ser gratificante para 
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Francisca e para as colegas, que assumem que a escola tem um capital de 

experiência que pode contribuir para ajudar os outros a desbravar caminho: 

 
É explicar às outras colegas aquilo que fizemos, o que já estamos 

a modificar... É ajudar as pessoas a não cometerem os mesmos erros 
que nós cometemos, já podem começar sabendo que há coisas que não 
funcionam, não é? Por exemplo (…) E depois a gente explica porquê, 
e as pessoas escusam de estar a fazer isto como nós fizemos primeiro. 
Como estamos nisto há mais anos, não é... (rindo). Temos a vantagem 
de ir à frente. 

 

Francisca faz, até à data, um balanço global bastante positivo da 

aplicação do Projecto de Gestão Flexível do Currículo na sua escola. No 

entanto, desabafa, a flexibilidade não está, ainda, a ser levada às últimas 

consequências. No seu entender, as grandes mudanças acabaram por ser 

mais ao nível dos aspectos organizacionais e da criação das áreas 

transdisciplinares, e tiveram pouca expressão ao nível das práticas lectivas 

da sala de aula: 

 
Houve a introdução das novas áreas curriculares, que realmente 

vieram introduzir algo que era completamente novo em termos 
daquilo que era o normal, digamos, daquilo que estava instituído. E 
isso foi, de facto, aquilo em que se notou mais. Embora nós 
tivéssemos e tenhamos a esperança de que isto venha ainda influenciar 
em termos das disciplinas e das práticas da sala de aula e que tudo, no 
fundo, se vá impregnando deste espírito e a pouco e pouco as coisas 
comecem a funcionar de uma forma diferente… Que nos parece 
melhor, não é!?  
 

Francisca pensa que o trabalho a nível dos conselhos de turma pode 

ser ainda muito melhorado, com um maior investimento ao nível da 

interdisciplinaridade que, para já, considera ser ainda muito superficial, 

concretizada de forma pontual e nem sempre contando com a melhor 

disponibilidade de todos os docentes: 
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Por exemplo, eu também sou capaz de pedir para reverem textos. 
Por exemplo, no trabalho da Estatística: “Olha lá, tu não tinhas 
hipótese de ver agora na tua aula se está correcto o texto… Porque eu 
até queria pôr agora no jornal de parede, ou até queria pôr lá na sala de 
aula…” Portanto, este tipo de coisa. E elas: “Olha, nesta aula aqui 
ainda não sei, mas na próxima…” Normalmente no Português, as 
pessoas — a não ser que sejam daquelas assim que dizem, há umas 
que dizem logo: “Ai, não posso, que estou a preparar uma ficha de 
avaliação!”. “Pronto, então está bem, faço eu, tudo bem!” Porque acho 
que é melhor, também — desta vez já não tenho tempo disso — que 
mesmo os textos produzidos por eles sejam trabalhados na aula pelos 
alunos, em vez de levar para casa e ser eu a corrigir os erros e aquela 
coisa toda. E até dá ao professor de Português também elementos. É o 
que eu digo, eles ganham sempre. Pronto, este tipo de coisas, não é! E 
isto para dizer o quê? Como é que a gente trabalha no conselho de 
turma, não é? É desta maneira, ainda só desta maneira. 

 

No entender de Francisca, existem factores de ordem diversa que 

ajudam a compreender este seu sentimento. Por um lado, a mobilização das 

pessoas da escola foi diversa, como parecia, aliás, esperar: “Algumas 

pessoas mais entusiasmadas, outras menos, como sempre”. O interesse e a 

predisposição para a mudança não é homogéneo nos professores da escola, 

e existem muitos que lhe resistem. A este propósito, recorda um provérbio 

chinês que ouviu a um responsável do Ministério e que fixou por se 

identificar muito com a mensagem que transmite: “Quando sopram ventos 

de mudança, há quem erga muros e paredes, há quem construa moinhos de 

vento”. Por outro lado, sabe também que as mudanças levam o seu tempo a 

produzir-se e vão caminhando progressivamente, por “achegas”, mesmo 

quando as pessoas têm “boa-vontade” e estão dispostas a “fazer o seu 

melhor”. Segundo ela, há que experimentar e vencer inseguranças naturais, 

para o que muito pode contribuir a partilha entre colegas:  

 
Eu acredito que haja pessoas completamente empedernidas e em 

relação a algumas das quais eu já levantei os braços, em relação às 
quais, eu, pessoalmente, já não consigo fazer mais nada. Mas acredito 
que haja outras que acabem por ir mudando, pelo trabalho que vão 



Capítulo VI — Francisca 

463 

sendo obrigadas a fazer, porque estão junto com outras que vão dando 
algumas pistas, porque experimentam — porque no fundo isto é uma 
grande insegurança também que as pessoas têm — porque 
experimentam e se resulta, já ficam mais à vontade para fazer outra 
coisa a seguir. Eu acho que mostrar o que nós fazemos pode ser muito 
motivador, pode ser motivador. E as pessoas que nos ouvem também 
podem ser muito influenciadas — eu isso também noto. As pessoas 
que nos ouvem, com boa vontade e com vontade de fazer o seu 
melhor, são capazes e podem também aprender a fazer coisas 
diferentes. E se não houver estas reuniões e não sei quê, se cada um 
andar a fazer para seu lado, as pessoas não têm oportunidade de 
conhecer. 
 

É com o espírito de “dar mais um passo” que Francisca e as colegas 

preparam agora a proposta de adopção das aulas de noventa minutos no 

próximo ano lectivo, a qual está a gerar alguma polémica na escola. 

Acredita que esta alteração dos tempos lectivos tem um grande potencial 

em termos de transformação das práticas lectivas uma vez que impedirá os 

professores, na sua opinião, de darem as aulas nos moldes tradicionais, 

centradas no professor e, consequentemente, obrigá-los-á ao 

desenvolvimento de actividades que envolvam os alunos. Segue-se a sua 

reflexão global sobre a situação actual na sua escola: 

 
Eu acho que as nossas práticas continuam a não ser aquelas que 

é desejável serem. E portanto, uma grande aposta, para nós 
avançarmos para este projecto era… O nosso intuito era mudar as 
práticas na sala de aula. Mudar. E portanto, pensamos que com esta 
nova forma de organizar a escola e organizar as coisas, com a 
flexibilidade, só por isso, ela mudaria. Mas não muda. Pode mudar, 
pode não mudar. Então, agora vamos para as aulas de noventa 
minutos. É mais uma achega. Vamos ver se por aí conseguimos andar 
um bocadinho para a frente… Só que o que eu acho é assim: No caso 
destas dos noventa minutos, nenhuns alunos aguentam o professor a 
falar noventa minutos. E as pessoas têm mesmo de mudar, é um 
bocado por isto! A Gestão Flexível não. É o que eu digo: Nem toda a 
gente mudou, não é? Nem toda a gente mudou, no fundo mudam mais 
aqueles que já querem mudar. É um bocado isso. Só que eu acho que 
também tenho de acreditar, como professora, como educadora, que 
água mole em pedra dura tanto bate até que fura (sorri). 
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O grupo disciplinar 

 

Francisca pertence, como atrás referido, ao 4º grupo do 2º ciclo, o de 

Matemática e Ciências, um dos mais estáveis da escola. Já houve tempos 

em que uns professores leccionavam Matemática e outros Ciências, mas 

actualmente, com o Projecto de Gestão Flexível do Currículo, ensinam 

ambas as disciplinas. No total, são doze os professores envolvidos na 

leccionação da Matemática ao 2º ciclo. 

O sentimento de Francisca em relação ao seu grupo acompanha o seu 

sentimento geral em relação à escola. Afirma-se desgostosa com a falta de 

iniciativa e dinâmica actual do seu grupo, contrastando esta situação com o 

que acontecia há cerca de uma década atrás: 

 
Portanto, o meu grupo… Eu digo-lhe: sinto-me desgostosa! 

Porque o meu grupo era um motor nesta escola! O 4º grupo… Não 
havia actividade nesta escola que não tivesse geralmente por 
dinamizador o 4º grupo, entrávamos em todas, fosse no que fosse, ou 
para dinamizar ou para participar… E agora é uma coisa horrível!  
 

Recorda que na altura da Reforma, precisamente em 1990/91, era ela 

delegada de grupo, sentia uma predisposição positiva e até um certo 

entusiasmo para o trabalho colectivo. Por exemplo, ela e algumas colegas 

efectivas frequentaram juntas uma acção de formação com a duração de 

uma semana sobre os então novos programas (já referida atrás como um 

dos marcos importantes do percurso profissional de Francisca). Para além 

disso, envolveram-se numa dinâmica colectiva de exploração dos 

programas, no quadro do trabalho sistemático que costumavam fazer no 

grupo: 

 
Então, eu nessa altura fui, e algumas professoras aqui da escola 

também tiveram oportunidade de ir, aqueles até onde era possível, eles 
optaram pelos efectivos e assim… e nós gostámos, gostámos 
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particularmente as pessoas que lá estávamos… e quando viemos para 
os grupos tínhamos também a obrigação de fazer a desmultiplicação. 
E assim fizemos, pelos menos no meu grupo isso foi feito a nível da 
Matemática… e ainda fizemos material e fizemos muitas coisas e 
pronto. Depois disto, depois daquela formação, houve também uma 
grande preocupação que eu lembro-me que estava no pedagógico 
porque era delegada, de articulação a nível horizontal entre as 
disciplinas por causa da Área-Escola, por causa daquilo tudo… 
Tivemos com o pedagógico reunidas a ver o que eram os pontos de 
encontro… Pessoas que nunca tinham visto os programas de outros 
colegas, das outras disciplinas: “Ah, mas vocês também dão isto!? 
Olha que coisa tão engraçada!” Pronto, estivemos assim neste tipo de 
trabalho. (…) Nessa altura ainda reuníamos muito. Portanto, apanhou-
nos numa fase em que era normal reunirmos, ninguém achou que 
estava ser sobrecarregado por causa daquilo, porque também era 
normal ser assim. O trabalho no grupo era sistemático, com uma 
periodicidade pequena. Reuníamos por anos e portanto, dentro do 
grupo, havia reuniões de grupo alargado, portanto, o 4º grupo, com 
frequência, depois cada um ia “às suas”, como nós dizíamos. Portanto 
havia isso tudo. Depois é que começou, de facto, a decair. 

 

São diversas as razões que Francisca vai avançando para explicar este 

“decair” que sente no grupo, que se agudizou recentemente com a nova 

organização da escola. Reconhece que a introdução do novo modelo de 

gestão veio relativizar o peso dos grupos disciplinares e isso pode acarretar 

algumas consequências. Actualmente, existe o departamento de 

Matemática e o departamento de Ciências Experimentais, incluindo ambos 

professores dos 2º e 3º ciclos. No caso da Matemática, o coordenador do 

departamento é o delegado de Matemática do 3º ciclo e portanto, apenas ele 

tem assento no conselho pedagógico. Isto tem junto dos colegas, segundo 

Francisca, uma leitura de desvalorização do seu grupo disciplinar e 

ocasiona algum esvaziamento do papel do delegado de grupo, pois o 

protagonismo nas reuniões habituais dos grupos para veicular informações 

passou a ser do coordenador do departamento. A realização de outras 

reuniões de âmbito mais restrito passou a ser vista como, em parte, 

desnecessária ou, pior do que isso, como uma sobrecarga: 
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Há o departamento de Matemática e há o das Ciências 
Experimentais. Estão separados. Mas nós reunimos em conjunto 
exactamente porque as pessoas variam pouco dentro dos 
departamentos, no caso do 4º grupo. E então, o que é que aconteceu? 
As pessoas acharam que… as pessoas ficaram sem saber o que é que o 
delegado ia fazer agora, portanto, esvaziaram o seu papel. Porque 
acharam que com as reuniões de departamento, depois já fazíamos 
aquelas reuniões e depois iam fazer outras reuniões e depois… quer 
dizer, começaram a ficar por aquela coisa. 
 

Para dificultar o cenário, entretanto multiplicaram-se as reuniões dos 

conselhos de turma devido à implementação da Gestão Flexível do 

Currículo, tendo as estruturas fundamentais da escola passado a ser os 

conselhos de turma e não os grupos disciplinares, como era tradição: 

“Porque a flexibilidade agora deu grande protagonismo foi ao conselho de 

turma. E acontecia exactamente ao contrário. As pedras basilares da escola 

eram os conselhos de grupo. Agora estão a ser cada vez mais os conselhos 

de turma”. 

Como já foi dito, a escola decidiu criar condições de horários que 

possibilitassem as reuniões dos conselhos de turma, libertando uma tarde 

para todos os professores do 5º ano e outra para os do 6º, mas o mesmo tipo 

de facilidade não foi possível criar para os departamentos. Em 

consequência, as reuniões do departamento realizam-se no final das aulas, 

sempre às 18 horas e 30 minutos. Este horário convida a que os trabalhos 

se resumam à expressão mínima, explica Francisca, até porque são sempre 

seguidos de uma parte social que constitui uma tradição já antiga dos 

professores, relacionada com o comemorar dos aniversários que se vão 

cumprindo entre reuniões, e da qual fazem questão de não abdicar: 

 
Imagine o que é fazer a reunião de departamento às seis e 

meia… Por acaso o nosso grupo, em termos pessoais, até tem um 
relacionamento óptimo, tem tido sempre, e criou-se uma tradição no 
grupo de oferecer uma prenda às pessoas que fazem anos, dentro do 
grupo. Nós, todos os anos, no início do ano, há o peditório, cada um 
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dá o contributo e depois, quando chega a altura daquele ou daquela 
fazer anos, vem a prendinha. Depois de vir a prendinha, começou-se a 
criar o hábito de as pessoas trazerem também qualquer coisa [de 
comer] para oferecer aos outros. Agora imagine o que é que é, quer 
dizer! Como os departamentos são juntos… aquela parte das prendas e 
não sei quê é sempre a seguir à reunião de departamento, que era 
sempre aí umas oito, oito e meia, ou coisa assim! Que condições havia 
de a seguir ir reunir os grupos? Não havia! E a gente também não 
queria perder… as pessoas tinham muita pena de perder aquela parte 
do convívio e daquela coisa toda… às vezes até íamos jantar todos 
juntos, imensas vezes, portanto… E estavam a ter pena, porque 
realmente era uma dimensão também do grupo que era importante 
preservar. 
 

Francisca parece acreditar que a dinâmica colectiva do seu grupo 

poderia ser diferente, nomeadamente se o delegado de grupo assumisse um 

papel diferente do actual: “Eu digo… eu também digo uma coisa: ‘Isto 

cabe muito ao delegado! E o delegado, também tem de pensar um bocado 

no seu papel!’”. 

De qualquer forma, admite, seria sempre uma tarefa complicada, que 

teria de passar por vencer o imobilismo que progressivamente se instalou, 

em parte, em consequência de um processo de acomodação de um grupo 

muito estável, demasiado estável, na opinião de Francisca. Afirma que 

quando lhe dizem: “Ai, o grupo da tua escola é óptimo porque é muito 

estável!”, ela responde logo: “Com tudo o que tem de bom e de mau”. 

Seguindo o raciocínio que faz para o geral da escola, Francisca 

considera que a atitude de acomodação é a principal responsável pela falta 

de interesse que os colegas manifestam em trabalhar juntos. Revela com ar 

compungido que muitos colegas se confessam “desejantes” de atingir a 

reforma, acusando um certo cansaço da vida da escola e procurando outros 

escapes. Quanto a ela, vai contando diálogos que ilustram a sua reacção à 

situação, com a qual se manifesta insatisfeita. Em tom de desabafo, 

denotando irritação, ilustrou como reage e procura interpelar os colegas: 
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Porque eu acho que o trabalho decaiu um bocado, para dizer o 
que é verdade. Eu acho que as pessoas já acham que já toda a gente 
sabe como é, que isto já está tudo organizado e que basta dizer 
naquela primeira semana antes das aulas como é que vamos trabalhar, 
toda a gente já sabe trabalhar sozinha e não é preciso fazer mais 
nada—isto é mesmo para dizer o que é verdade. Ainda este ano, eu 
disse: “Nós temos de meter a mão na consciência…” “Ai, o peso dos 
grupos está a diminuir e não sei quê” (imita colega em voz queixosa). 
“A culpa é nossa, a culpa é nossa! Nós é que abdicámos! As nossas 
reuniões de grupo agora são para receber as informações do 
pedagógico! Para isso não é preciso! Para receber as informações do 
pedagógico basta uma folha de papel com a data e a sinopse! É em 
reunião de grupo, para quê? Esse é que é o grande problema!” 
Portanto… “Ai, os grupos estão a perder peso!” “Pois claro que estão, 
pois eles não estão a funcionar, como é que não hão-de perder peso! A 
gente tem de reconhecer estas coisas, quer dizer!” 
 

Francisca acha difícil que este grupo volte a mobilizar-se, nas actuais 

condições. Revela que está a pensar fazer uma proposta que contribua para 

melhorar a dinâmica e que consiste na criação de coordenadores de área 

por ano, por exemplo, coordenador de Matemática e Ciências para o 5º ano. 

Esta figura parece-lhe mais adequada à nova organização da escola e terá 

funções exclusivamente pedagógicas. É mais uma das suas iniciativas, o 

tempo dirá dos seus efeitos, caso a proposta vá adiante. 

Actualmente, resume o trabalho específico do 4º grupo à escolha de 

manuais escolares, planificação geral no início dos anos lectivos, acertos 

relativos à avaliação das aprendizagens dos alunos. O assunto será mais 

desenvolvido na secção 4 deste capítulo, sobre a gestão do currículo.  

 

 

Síntese 

 

Francisca trabalha numa escola básica de 2º e 3º ciclos, muito bem 

localizada, em relação à qual existe uma boa opinião na comunidade, quer 

ao nível do ambiente escolar, quer ao nível da estabilidade dos professores. 
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Goza de um espaço arquitectonicamente privilegiado mas nem por isso o 

mais funcional para uma escola com alunos jovens. Para além do mais, 

faltam espaços de reuniões. Tem um conselho directivo muito estável, 

constituído, na maioria, há nove anos, quando entrou Francisca, sem nunca 

ter sido desafiado em eleições. 

No presente ano lectivo passou a funcionar em termos do novo 

modelo de gestão, criando os departamentos, bem como com a 

generalização, ao 2º ciclo, do Projecto de Gestão Flexível do Currículo. 

Este último, bem acolhido na escola pelo conselho directivo, em especial, 

por Francisca, que adere sem reservas ao princípio da flexibilidade, 

beneficiou da criação de condições adequadas para a sua boa implantação. 

O balanço deste projecto é positivo, considerando sobretudo o sucesso da 

área de Estudo Acompanhado, correspondente a uma antiga preocupação 

da escola, e da Área de Projecto, embora menor. No entanto, considera que 

é necessário continuar a investir para que a flexibilidade seja mais exercida 

nos conselhos de turma, cujo funcionamento depende muito da constituição 

do grupo de professores. Apesar de tudo, a escola ganhou com o projecto, 

nomeadamente através do Projecto Boa Esperança, Boas Práticas, a ele 

associado.  

O clima de acomodação que nos últimos anos tem vindo a manifestar-

se em muitos professores da escola não é favorável à mudança, e alguns 

estão a resistir à proposta de alteração dos tempos lectivos para noventa 

minutos, muito defendida por Francisca, que considera ser mais uma 

achega para a mudança das práticas lectivas, a qual vê como um processo 

moroso e difícil, mas possível, sobretudo com a criação de condições 

favoráveis.  

O mal da acomodação tem também reflexos ao nível do grupo 

disciplinar de Francisca, que acusa uma perda de poder por estar incluído 
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no departamento de Matemática (2º e 3º ciclos), tendo-se esvaziado o cargo 

do delegado de grupo, que perdeu protagonismo. A actividade actual do 

grupo resume-se à planificação anual geral do ciclo, definição de critérios 

de avaliação e escolha de manuais, correspondendo a uma pálida imagem 

do dinamismo que o grupo tinha há uma década, quando Francisca era 

delegada.  

 

 

A gestão curricular 
 

 

Esta secção pretende dar a conhecer o trabalho de planificação lectiva 

actualmente desenvolvido por Francisca. Começa por se focar no grupo 

disciplinar. Que tipo de planificação é realizada pelo grupo? Que decisões 

colectivas são tomadas? Que compromissos há a respeitar? Dedica-se de 

seguida à planificação realizada no grupo de trabalho de Francisca. Quais 

as motivações deste grupo? Como funciona? Que tipo de trabalho 

desenvolve? Descreve ainda a planificação que Francisca realiza 

individualmente. Como se organiza? Quais são os seus recursos? Que tipo 

de planificação realiza? Quais são as suas prioridades? Como articula a sua 

dimensão pessoal com a colectiva? 

Os dados relativos a esta secção provêm, essencialmente, de 

entrevistas, e da análise de materiais que a professora facultou, 

concretamente, planificações de unidade e planificações de aula e fichas de 

trabalho.  
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O trabalho no grupo disciplinar 

 

Actualmente, Francisca resume o trabalho de preparação lectiva do 

seu grupo disciplinar à escolha do manual escolar para o 5º e 6º anos, à 

definição de orientações gerais sobre a avaliação das aprendizagens dos 

alunos e à planificação anual do 2º ciclo, que se realiza no início do ano.  

Para realizar a escolha do manual escolar, o grupo adopta um processo 

que se impôs a partir do momento em que tiveram de passar a lidar com 

uma grande quantidade de livros — catorze para o 5º ano, informa 

Francisca. Os manuais são distribuídos por diversos professores que os 

levam para casa para analisar com maior atenção durante um determinado 

período de tempo. De seguida, em reunião, cada um expressa a sua opinião 

acerca dos livros que viu, começando-se por excluir os considerados menos 

apelativos. Geralmente, com este processo, conseguem ficar apenas com 

dois ou três candidatos para a selecção final. Decide-se então por maioria, 

com base na impressão geral conseguida com uma vista de olhos à 

passagem dos livros pela mesa e na argumentação de quem analisou os 

livros em causa. Este processo tem inconvenientes, aponta Francisca, pois 

pode ocasionar que alguém defenda um livro que não é o da sua preferência 

ou que seja eleito um livro só porque foi defendido com maior veemência:  

 
A maneira de escolher também é um bocado complicada. Nós 

temos por exemplo, neste momento, catorze manuais para analisar 
para o 5º ano. O que é que acontece? Ninguém analisa os catorze! Uns 
levam uns e outros levam outros. Eu, por exemplo, fiquei com uns, há 
um que eu gostei muito. Eu vou defender a minha dama. Mas outro 
qualquer é capaz de ser melhor que aquele e eu não vi! Eu fiquei, por 
exemplo, com o Matematicando. E gostei dele! E daqueles que eu 
levei, também gosto do da Lisboa Editora, acho que não está mau, 
mas acho que para mim, aquele é aquele que me satisfaz mais! Para a 
minha forma de trabalhar… Mas se calhar outro que um colega leva 
ainda gostava mais! E aquilo é difícil de conciliar! Porque se calhar eu 
até gostava de o ver e depois “Ai, mas eu já vi!” E depois alguém tem 
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de ceder e se calhar o outro até pode ser melhor e posso eu estar ali a 
defender com unhas e dentes o meu e ser o outro melhor…  

 

No presente ano lectivo, Francisca defendeu a adopção de um manual 

escolar diferente do que vinha a ser usado, usando como argumento a sua 

maior adequação ao desenvolvimento de competências. Segundo ela, o 

manual anteriormente adoptado baseia-se na lógica dos conteúdos, 

enquanto que o agora proposto está estruturado em torno de actividades, o 

que lhe agrada particularmente. Descreve o seu discurso argumentativo, 

confessando, rindo, que foi “um bocado política”, aproveitando a 

preocupação geral dos colegas com a entrada em vigor das aulas de 

noventa minutos e a consequente necessidade de adoptar outra estrutura de 

aula e outro tipo de actividades: 

 
Entretanto, também ficamos com o Matematicando. Eu por 

acaso… Daqueles que eu vi, eu achei que era aquele que era melhor 
para nós. E defendi neste sentido… Para as pessoas que estavam com 
medo, aquilo era o ideal! Porque tem sempre… Havia outro que 
também não estava mal, que era o da Porto Editora. Só que aquele 
tinha mais a ver com a maneira como eu trabalho. Eu disse: “Eu 
trabalho assim, não quero estar a influenciar ninguém. Mas para 
mim… Tem mais lógica desenvolver uma actividade, tirar as 
conclusões e a seguir fazer exercícios do que dar matéria, fazer a 
actividade e depois fazer exercícios. Isso, para mim, não tem lógica! 
Eu admito que para vocês seja de outra maneira! Portanto, nós não 
vamos aqui entrar em conflito. Mas, para mim, este livro, está bom! 
Mas se quiserem utilizar outro, tudo bem! Eu faço à minha maneira! 
Se a maioria achar que é melhor outro manual, não é por isso!” E eles 
diziam: “Pois, para ti não há problema!” “Pois não! Eu estou a propor 
este a pensar em vocês, mas vocês é que sabem! Aqueles que não 
estão habituados a trabalhar desta maneira, eu acho que têm a papinha 
toda feita! Portanto, nem que por nada mais seja, por isso…” Porque 
aquele livro está sempre assim: Actividades, tiram conclusões, depois 
há uma coisa mínima de sistematização—pronto, tem de ser, porque 
se eles não chegarem lá, têm de ter apoio no livro, tem que lá estar 
para irem ver. E depois, prática a seguir. Pronto, e aquilo está sempre 
naquele esquema. Naquele não há conteúdos! O próprio índice tem: 
Actividade um: Tal; Actividade dois: Tal. E portanto, eu para mim 
acho que…— é claro que alguns problemas, a gente só vê ao aplicar! 
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Mas eu digo: “Isto vai-vos poupar muito trabalho. Porque nós, há 
muitos materiais que às vezes temos de construir porque isso não está 
no livro! E para quem dá aulas de noventa minutos, eu acho que isto é 
o ideal! Porque as pessoas têm aqui a papinha toda!” 

 

E o livro foi escolhido, para grande satisfação de Francisca, que 

espera poder vir a usá-lo mais do que o livro precedente. De qualquer 

maneira, reflecte em tom pensativo, só o trabalho continuado com um livro 

permite fazer uma avaliação mais fundamentada: “A gente parece-nos que 

é bom e depois quando estamos a trabalhar no concreto com eles 

começamos a ver os defeitos. No fundo, é assim”. 

No que diz respeito à avaliação das aprendizagens dos alunos, o grupo 

define colectivamente os critérios para a atribuição de notas aos alunos, 

nomeadamente no que diz respeito à ponderação dos diversos aspectos 

contemplados na avaliação. Para além deste trabalho, é também feita, 

período a período, o ponto da situação da avaliação em Matemática com 

base na análise dos resultados das estatísticas que os professores fazem das 

classificações dos respectivos alunos, embora actualmente esta análise não 

tenha grandes repercussões, diz Francisca. 

No que diz respeito à planificação anual, o grupo disciplinar dedica-

lhe atenção, no início do ano lectivo, em algumas reuniões que se realizam 

com esse propósito específico. Com a generalização da gestão flexível e 

com a entrada em vigor da continuidade pedagógica, os professores 

planificam a globalidade do 2º ciclo, e não os 5º e 6º anos separadamente. 

A grande preocupação é que no final do ciclo tenha sido esgotado o 

desenvolvimento relativo às competências essenciais, que funcionam, diz 

Francisca, um pouco como os antigos objectivos mínimos, “são o núcleo 

duro”. Outra diferença tem a ver com a forma de encarar esta planificação 

anual, mais flexível, uma vez que cada professor sabe que deve trabalhar 

em função da sua turma e, em particular, articular a sua disciplina com as 
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necessidades ou interesses do conselho de turma, por exemplo, para 

participar no projecto.  

Nos últimos anos, com o decair do trabalho do grupo, esta 

planificação tem-se traduzido, segundo Francisca, por rever o que diz o 

programa e fazer a sua gestão geral em termos de conteúdos. Quer dizer 

com isto, concretamente, decidir cortes ou transferência de unidades de um 

ano para o outro. Por exemplo, um corte que já tem tradição no grupo é o 

da unidade dos números relativos. Independentemente de os alunos 

continuarem ou não naquela escola, certamente irão trabalhar este conteúdo 

no 7º ano de escolaridade e este critério justifica que sintam que podem 

abdicar dele, explica Francisca: 

 
O grupo disciplinar do 4º grupo faz a gestão em termos de 

escola, não é? Isto em termos de escola. No início do ano lectivo. (…) 
E digamos, faz a distribuição do que vai para o 5º e também aquilo 
que fica para o 6º… normalmente é sempre assim. Há umas coisas que 
têm de ficar para o 6º (…) Geralmente era sempre do 5º para o 6º, mas 
houve uma proposta de alguém e que parece que havia uma coisa do 
6º que passava a ficar no 5º. Neste momento já não me lembro o que 
era… [e depois] É assim: decidimos que isto, para os alunos, nesta 
idade é complicado e aligeiramos muito… porque depois no 7º ano 
vai ser retomado. Isto por exemplo, para os números relativos. 
Sobrecarrega imenso o programa, eles vão retomá-los outra vez de 
princípio no 7º ano, não nos parece, portanto… a abdicar, abdicamos 
sempre disso. Portanto, isto é um ponto assente já. 

 

Outra decisão que o grupo toma tem a ver com o número de aulas que 

cabe a cada uma das unidades, o que faz em função do grau de 

profundidade que considera adequado para tratar os temas respectivos ou 

do tipo de abordagem que pondera seguir: 

 
Outra coisa, para além disto, é… estes conteúdos assim, assado, 

suponhamos. Vamos ter que gastar mais tempo do que aquilo que está 
previsto porque vamos explorá-los neste aspecto assim ou assado, 
mais com jogos ou com esta actividade, concretizando… vamos ou 
não! Pronto, isto é uma coisa que é ponderada. Cada ano é ponderado: 
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“Da experiência do ano anterior, o que é que a gente apurou?” “Ai, 
isto acho que não vale a pena, isto não é para estar aqui a bater… não” 
Pronto. Em termos de tempo, em termos de conteúdos… as estratégias 
ficam muito por conta de cada um. 

 

O grupo faz ainda uma abordagem colectiva ao livro de texto 

adoptado, destinada a analisar o que consideram mais interessante e 

adequado para explorar nas aulas. Este trabalho, embora seja realizado com 

uma perspectiva de normalização, acaba por acomodar as vincadas 

diferenças que sempre existiram entre colegas, como ilustra Francisca ao 

recordar um episódio relativo à selecção de uma tarefa sobre o cubo: 

 
E eu estava a ver aquilo: “Então, aproveitamos o quê do livro?” 

Porque depois estamos sempre também com o manual a ver o que é 
que aproveitamos dali e a ver o que é que produzimos porque não 
gostamos, porque isto está incompleto e tal, tal. Porque depois há 
coisas no livro que dizemos: “Ai, isto não!” e depois até fazemos 
assim um risco a lápis no livro que é para sabermos. “Que actividade é 
que fazemos daqui? E tal…” E havia uma sugestão (…) de cortar 
palhinhas para fazer arestas e depois com plasticina, fazer a estrutura 
do cubo… E eu disse: “Ai, olha! Esta é engraçada! Eu lembro-me até 
disto ter sido falado na altura do lançamento da Reforma” E diz logo 
uma assim: “Ai, os meus não vão fazer!” E eu disse: “Ai, os meus 
fazem de certeza! (ri-se) Podem não fazer outra coisa, mas isto fazem 
de certeza! Então com isto interiorizam logo que as arestas são iguais, 
quantas são precisas, os vértices são as bolinhas, ficam a ver isto logo! 
Os vértices são as bolas de plasticina…” 

 

Esta planificação anual tem portanto um âmbito muito geral, e deixa 

um grande espaço de liberdade aos professores, individualmente 

considerados. Como Francisca sublinha: “[O grupo] faz a gestão do 

programa de uma forma geral, dando a liberdade ao professor, enquanto 

professor, de poder pôr uns pozinhos mais para aqui, uns pozinhos mais 

para ali”. 
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Planificação no grupo de trabalho 
 

No passado ano lectivo, em consequência da reorganização decorrente 

da generalização do Projecto de Gestão Flexível ao 5º ano de escolaridade, 

muitos professores viram alterado o serviço docente a que estavam 

habituados. Dois deles, Pereira e Celeste, professores do 4º grupo e colegas 

de longa data de Francisca, passaram a leccionar Matemática ao 2º ciclo, 

actividade que há muito não faziam. Nessa altura, pediram ajuda a 

Francisca para se prepararem para este novo desafio, combinando trabalhar 

em conjunto: 

 
O que é que aconteceu? O Pereira há muito tempo que não dava 

Matemática do 2º ciclo, porque ele tem estado sempre no 3º ciclo. A 
Celeste não dava Matemática há tantos anos como os que eu não dou 
Ciências. E então a Celeste e o Pereira, vieram ter comigo e disseram: 
“A gente tem de ver o que é que vai fazer!” “Eu ando aqui um bocado 
a navegar!” — dizia o Pereira — “Eu não dou, desde que a escola tem 
3º ciclo, que eu não dou 2º ciclo. E portanto, estou um bocado 
preocupado… o meu problema é o nível de exigência, estou a ficar um 
bocado preocupado!” E a Celeste, então, dizia que era tudo: “O meu 
problema é tudo! Eu não sei nada!” Porque a Celeste sempre foi mais 
para as Ciências. De maneira que pronto, decidimos começar a 
trabalhar. E foi assim que nos juntámos. Vimos qual era o tempo 
comum, e a seguir: “Vamos começar a trabalhar, logo se vê. Vamos 
ver o que é que a gente consegue fazer!” 

 

Dos outros colegas da escola a leccionar o mesmo ano de 

escolaridade, mais ninguém se lhes juntou, apesar de, afirma Francisca, 

terem contactado outras pessoas. Já neste ano, viriam a “adoptar” uma 

jovem colega, Diana, recém-chegada à escola e que sentiram “perdida”. 

Pereira desafiou-a a aparecer nas reuniões e ela aceitou desde logo, ficando 

assim o actual grupo com quatro elementos. 

Apesar deste grupo não se ter formado por iniciativa de Francisca 

nem, à partida, para sua maior vantagem, a professora manifesta-se muito 
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agradada com a possibilidade de trabalhar colaborativamente com os 

colegas, destacando o valor do trabalho colectivo: 

 
Nós estamos a trabalhar assim porque gostamos de trabalhar e 

gostamos de fazer as coisas o melhor que somos capazes e 
acreditamos que se tivermos ideias em conjunto, isso é melhor do que 
cada um estar sozinho a trabalhar para o seu conselho de turma. 

 

O trabalho deste grupo incide essencialmente sobre a planificação das 

unidades e de tarefas para as aulas, contemplando também alguns aspectos 

ligados à avaliação. No que diz respeito à planificação, no início do ano 

investem em aspectos mais globais da preparação lectiva. Para tal, têm em 

conta os interesses e necessidades das turmas concretas, que constituem, 

segundo Francisca, o ponto de partida. 

 
Nós começamos por trabalhar, cá está, em função da turma. A 

que é que nós vamos dar mais peso? O que é que é mais importante 
para esta turma? O que é que está mesmo calhado no programa 
oficial? E tal, tal... 
 

Isto é possível porque as turmas dos três pioneiros do grupo 

apresentam várias semelhanças, revelando as três uma grande facilidade na 

aprendizagem da Matemática. Este facto simplifica-lhes bastante o 

trabalho, pois torna mínima a necessidade de fazer adaptações. Em situação 

diferente está Diana, e por isso procede sempre a adaptações mais 

significativas: 

 
Depois, ao começarmos a trabalhar, começámos a verificar que 

as nossas turmas tinham afinidades. Óptimo! Então até ninguém tem 
de adaptar coisa nenhuma, porque depois, com ligeiras diferenças, 
conseguimos fazer um trabalho conjunto, cada um para a sua turma. A 
Diana, que entrou este ano, tem turmas com características muito 
diferentes das nossas. Só que a Diana, ou trabalhava connosco ou não 
trabalhava com ninguém. E a Diana tem inteligência suficiente para 
depois adaptar.  
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As decisões do início do ano respeitam as opções gerais tomadas no 

grupo disciplinar e desenvolvem as grandes opções relativas às unidades, 

nomeadamente a nível da atenção a dispender, do grau de profundidade, 

tipo de abordagens, possibilidade de tarefas a propor, recursos a utilizar:  

 
“O que é que é mais motivador para as nossas turmas? Em que é 

que nós podemos envolvê-los mais?” E depois, do programa todo, 
olhamos para aquelas situações… e “Olha, é isto! Eu apostava na 
Geometria, porque acho que a Geometria tem sido a coisa desprezada. 
Nós já só dávamos nos finais de anos enquanto alunos, e os 
professores enfiavam-nos aquilo tudo na cabeça a martelo, e a gente 
não sabia nada e não sei quê… Portanto, vamos ter que reservar um 
tempo suficiente para a Geometria, para não ser aquilo que 
antigamente se fazia, no final do ano, tatatatatatata! Pronto, isto é 
ponto assente. A minha turma reage bem, é boa, não sei quê!” “A 
minha também, a gente consegue fazer determinadas coisas com eles e 
tal, tal.” “Pronto. E então nesta parte da Geometria, vamos já pensar 
que vamos já gastar pelo menos à volta de tantas aulas, tatatata. E na 
outra não sei quê.” “Ai, mas agora aqui falta, o ano lectivo tem tantas, 
às vezes posso faltar por isto ou por aquilo, tal, tal… Se calhar temos 
de aligeirar aqui.” “Então, olha, aligeiramos aqui nesta parte, depois 
também pegam nesta coisa a seguir…” E portanto, fazemos aquela 
gestão do programa assim. 

 

Depois da primeira fase, passam a reunir semanalmente para fazer 

uma planificação de outro nível, preparando concretamente as tarefas a 

realizar nas aulas e elaborando os materiais respectivos, quando necessário. 

Certo e sabido é que a gestão inicial é sempre sujeita a sucessivas 

adaptações ao longo do ano, fruto de imprevistos, muitas vezes de 

calendário escolar e da avaliação que os professores vão fazendo da forma 

como os alunos reagem às propostas das aulas: 

 
Mas que depois, digamos, semana a semana, vamos, com base 

nesse anterior, vamos readaptando: “Olha, afinal, aquilo não foi aquilo 
que eu estava à espera. Agora se calhar vamos ter de fazer menos 
nisto, porque estive de estar aqui mais tempo nisto, aqui, assim ou 
assado ou frito”. 
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O trabalho desenvolvido colectivamente é, com antecedência, 

individualmente pensado por todos. Nas reuniões, cada um apresenta as 

suas ideias relativamente ao assunto em questão: 

 
Nós temos esta metodologia: nós em casa pensamos. Antes de 

virmos para a reunião, pensamos no que é que deve ser feito e o que é 
que deve ser abordado e o que é que deve ser mais importante, como é 
que fazemos isto e como é que fazemos aquilo. Trazemos sugestões, 
não é? Trazemos já coisas. Às vezes eu tomo nota porque tenho medo 
de me esquecer... porque às vezes há mesmo momentos em que a 
pessoa se lembra: “Olha e se eu fizesse isto, era capaz de não dar mau 
resultado!” Entretanto, vou muitas vezes ver o que fiz em anos 
anteriores e depois a partir dali... Ou deixa-me ver como é que esta 
fulana faz aqui isto neste livro que eu gosto tanto deste manual — mas 
depois temos de pôr a editora e tal… Vou lá ver como é que ela 
explora isto… Pronto, é um bocado assim. E depois, a seguir, nós 
encontramo-nos aqui [na escola]. E depois, ao encontrarmo-nos 
começamos a dizer: “Olha, eu pensei fazer assim…” Mas depois eu 
digo: “Olhem, mas eu aconteceu-me assim ou assado no ano passado, 
ou há dois anos, por acaso achei que não resultava bem...” “E então e 
aqui, achas que a gente utiliza o manual ou vamos fazer uma ficha?” 
“Então vamos lá fazer a ficha!”. E é assim, não é? (ri-se, parecendo 
achar graça à sua simulação das reuniões).  

 

Na maior parte das vezes adoptam uma ficha de trabalho 

experimentada por Francisca em anos anteriores, reformulando-a se 

necessário, outras vezes trabalham sobre uma ideia nova que alguém viu e 

quer experimentar, por vezes optam pelo livro de texto. No entanto, como 

não gostam do manual actualmente em vigor, consideram-no apenas como 

um recurso: 

 
Mas de facto, eu não gosto deste manual porque as propostas… 

Não é muito virado para as actividades… As propostas que tem de 
exercícios, muitas não me agradam… Portanto, nós somos obrigados a 
fazer muita coisa porque também temos usado pouco o manual. É 
mais como um recurso. 
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É também por isso, afirma Francisca, que têm vindo a construir 

muitos materiais, essencialmente fichas de trabalho. Depois de chegarem a 

consenso sobre as tarefas a realizar, dividem responsabilidades entre si. 

Normalmente, é Francisca quem passa a computador as fichas de trabalho 

que constróem de novo, a partir do que redigem em conjunto na reunião, 

onde tudo é discutido ao pormenor: “De facto, discutimos tudo ao 

pormenor ali no rascunho, não é?”. Outro tipo de materiais, o manipulável, 

é normalmente feito pelo colega Pereira, que para tal se sente 

especialmente vocacionado. 

Francisca representa uma valia essencial neste grupo, assumindo a 

influência que tem nos colegas. A sua experiência de leccionação da 

Matemática ao 2º ciclo dotou-a de muitas ideias e materiais que partilha 

nas reuniões. Conta que quando faz jogos e problemas, disponibiliza-os aos 

seus colegas, que começam a aderir: 

 
“Olha tenho um jogo assim, assado. Vocês querem?” Ou então: 

“Estou a pensar em fazer um jogo, suponhamos, com isto assim, 
assim.” Eu sou sempre a dos jogos, não é? E eles não fazem jogos, eu 
é que faço aquilo tudo. Eles não fazem, não… Só que como não estão 
ainda muito rodados nisto, normalmente utilizam as coisas que eu 
trago. E então, utilizam também, também fazem uns jogos. Nem 
todos, não são tão fãs como eu, mas estão a fazer, estão a aderir… 

 

Por um outro lado, os colegas reconhecem o saber de Francisca, 

mostrando interesse e disponibilidade para acolher bem as suas sugestões, 

parecendo encarar esta colaboração como uma oportunidade de 

aproximarem as suas práticas do espírito do novo currículo: 

 
E o Pereira diz: “Não, não! Eu acho que tem de ser assim! Se 

não de gestão flexível, uma ova! Se a gente não trabalha assim!” E ele 
tem a noção disso, ele tem a noção disso! Quando eu, por exemplo, 
lhe disse: “Este ano estava apensar em arranjar uns espelhozinhos para 
fazer as simetrias…” Ele disse logo: “Ai, isso é uma ideia muito 
engraçada! Pois claro, a imagem é simétrica, eles ficam logo a ver…” 
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— Eu hei-de-lhe mostrar um problema da semana que eu lhes fiz com 
umas figuras que aquilo foi de imediato. Depois [ele] aproveitou 
aquele problema da semana e levou para o Estudo Acompanhado dele. 

 

A avaliação das aprendizagens dos alunos é outra das áreas para qual 

Francisca deu contributos específicos, tendo os colegas decidido adoptar a 

ficha de autocorrecção dos testes formativos que faz antes do teste 

propriamente dito: 

 
Mas por exemplo, a ficha de autocorrecção é minha e eles 

adoptaram-na este ano. Eles não faziam ficha de autocorrecção. Eu já 
fazia há muitos anos. No tempo em que ainda não tinha computador 
(rindo), fazia à mão (…) Para além disso fazemos também os 
objectivos que eles devem atingir, não é? Os objectivos em que eles 
avaliam, se sim ou não, e depois a partir daí… 

 

Neste trabalho colectivo, parece fácil os professores chegarem a 

consensos sobre as tarefas a realizar, que acabam por constituir o 

fundamental das planificações, na maior parte das vezes traduzidas por uma 

ficha de trabalho:  

 
Agora, o que nós fazemos é uma fichazinha, não é? Temos ali, 

vamos assentando o que é que fazemos, e não sei quê, como é que 
vamos fazer, que actividade fazemos aqui e só mesmo tópicos, porque 
já sabemos o que é que vamos fazer, portanto… já não estou lá a 
escrever tudo como fazia antigamente. É uma planificação assim deste 
tipo, com este tipo de... e muitas coisas não estão lá escritas. A gente 
fala e pensa e sabe e que não estão lá escritas. 

 

No entanto, no que diz respeito às metodologias a usar na sala de aula, 

nomeadamente no que diz respeito às formas de trabalho dos alunos, pelo 

que diz Francisca, já não se regista a mesma unanimidade, coexistindo 

diferentes opções: 

 
E às vezes eu digo: “Eu faço isto em grupo!” Outro não faz! Mas 

isso também não quer dizer nada, não é? [É] conforme as 
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características das turmas, etc... Eu também utilizo muito, como sabe, 
não é, independentemente de fazer grupos, os pares... E nem toda a 
gente faz assim…. Mas eu acho que alguns já começaram a fazer. 
Porque como eu (interrompe e sorri)... É isso que eu acho, que a gente 
aprende muito uns com os outros, não é?  

 

 

O trabalho individual de planificação 
  

Francisca desenvolve individualmente trabalho de planificação 

relativamente às unidades e às aulas, articulando-o com o que realiza 

colectivamente com o seu grupo de colegas. Este trabalho individual tem 

lugar em duas fases: antes das reuniões que faz com o grupo e 

posteriormente. Na primeira fase, o trabalho desenvolve-se centrado na 

procura e selecção de ideias para concretizar tarefas para a sala de aula, 

para o que recorre ao seu vasto manancial de materiais, desde aqueles que 

já produziu e usou em anos anteriores a livros variados ou materiais que 

recolhe em encontros e formações em que participou. Francisca tem o 

gosto e o hábito da leitura, como atrás referido, e são muitos os livros que 

consulta no domínio profissional:  

 
Portanto, o que actualmente me interessa mesmo é tudo deste 

âmbito. Portanto, tudo o que me apareça que tenha a ver com 
metodologias, qualquer coisa na sala de aula, a Matemática não sei 
quê ou não sei quantos… É isso que folheio logo! Ou de carácter 
geral, pedagógico e geral, ou das psicologias — também gosto muito 
de meter lá o meu nariz, ou da Matemática melhor ainda, se for 
específico da Matemática, melhor ainda. Eu isso gosto mesmo de ver. 
E às vezes vejo e tiro ideias para mim, outras vezes vejo e digo: “Que 
giro, porque era isto já que eu pensava... olha isto, como fizeram, 
assim ou assado, e pronto.” Acho que isso tudo, sem dar por isso, vai 
ficando cá. 
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Neste folhear, parece ir registando mentalmente algumas ideias que 

ficam a germinar e que mais tarde evoca numa potencial situação de 

utilização: 

 
Às vezes até me acontecem coisas muito engraçadas. É assim: a 

gente realmente só vê aquilo que realmente quer ver. E não há dúvida 
nenhuma. Olhe, eu já tenho tido ideias que, julgo eu, fui eu que tive a 
ideia… e acredita que depois disso folheio um livro que tive em casa 
tempos e tempos, que o folheei dezenas de vezes, e está lá e eu nunca 
tinha visto aquilo? Eu digo assim: “Eu um dia até faço figura de parva 
em qualquer sítio!” Quer dizer, eu penso que tive a ideia, aquilo 
passou-me pelos olhos em qualquer momento e não tive 
consciência… Ou possivelmente, tive a ideia como aquela pessoa 
teve. Só que como eu não estava a pensar naquilo, não vi! Eu lembro-
me, por exemplo, desta situação… fiz um jogo e achei que o tinha 
inventado. E um dia, a folhear um manual já antiquíssimo do tempo já 
de antes da Reforma, que era Matemática: linguagem universal —ou 
era este ou era A Matemática em jogo, era um destes dois—Começo a 
ver aquilo e vejo lá o jogo, vejo-o lá! (fala muito entusiasmada) Está a 
ver!? Portanto, quer dizer, eu acho que a gente às vezes também não 
vê as coisas. Elas estão lá… É como tudo se calhar na vida, não é? As 
coisas estão cá todas, a gente é que não as vê! (ri-se) No fundo, não 
descobrimos nada, não é?  
 

Quando a sua opção incide sobre uma tarefa que já realizou em anos 

anteriores, a sua tendência é sempre voltar a reformulá-la. Pontualmente, 

fá-lo para introduzir as alterações que na altura registou num post it colado 

à folha, com as suas impressões sobre a aplicação da tarefa em aula. Mas 

na maior parte das vezes, fá-lo porque sente necessidade de a adaptar aos 

alunos e ao contexto, ou simplesmente porque sente uma espécie de 

compulsão para alterar as coisas. 

Na segunda fase, depois da decisão colectiva sobre as tarefas a fazer, 

Francisca prossegue individualmente, independentemente de ser ou não ela 

a finalizar os materiais pensados na reunião do grupo, conforme acima 

explicado, planificando o quando e o como da realização das tarefas nas 

suas aulas.  
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Neste trabalho posterior, Francisca tem presentes questões de natureza 

organizacional, que contemplam o horário das suas aulas, a sua duração e a 

sala onde ocorrem. A professora tem um esquema base de trabalho 

semanal, que definiu em função das particularidades do horário da turma. 

Por exemplo, à quinta-feira, quando tem duas aulas consecutivas, costuma 

dedicar uma das aulas à realização de um jogo ou então, caso seja 

necessário, à realização de actividades que antevê mais demoradas, quer 

pela sua natureza, quer pela metodologia que envolvem; à sexta-feira, a 

aula de Matemática é a seguir à de Educação Física e por isso os alunos 

costumam vir cansados, usando a professora parte da aula para trabalhar no 

problema da semana, que considera sempre estimulante. Também o espaço 

tem a sua importância. Uma das aulas por semana é numa sala de 

Matemática, onde estão guardados os materiais manipuláveis da disciplina, 

tornando-se aí mais fácil a sua utilização. Francisca refere estes aspectos ao 

justificar uma mudança de planos relativamente ao início da abordagem da 

área dos triângulos: 

 
E então [nesta aula] demorámos um bocado e eu achei que não 

valia a pena estar a avançar [com a tarefa sobre a área dos triângulos]. 
Ainda por cima começavam e não acabavam nada. Ainda por cima 
naquela sala não tenho geoplano e então... E também por uma outra 
estratégia, que eu já lhe digo qual é (sorri)… que aquilo foi pensada 
por mim, de acordo também com as salas e com os tempos. 

 

Nesta fase, pensa também no modo de pôr em prática as tarefas na 

aula, definindo, concretamente, as estratégias e metodologias de trabalho a 

usar com os seus alunos, completando e ajustando à sua turma e pessoa as 

decisões tomadas no grupo.  

Ao planificar a introdução de um novo tema, Francisca dá muita 

atenção ao tipo de trabalho a propor aos alunos, valorizando sempre, 

afirma, abordagens em que estes sejam envolvidos de forma activa na 
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construção do conhecimento. Por exemplo, este ano, sente-se confrontada 

com falta de tempo para concluir o que se havia proposto com os colegas, 

devido a um conjunto de imprevistos que acabaram por lhe subtrair seis 

aulas no final do terceiro período. Ao reflectir sobre a forma de reformular 

o plano, decidiu não avançar com o tema dos volumes de sólidos, apesar de 

isso a deixar “um bocado aflita”, para não prejudicar a abordagem prevista 

às áreas das figuras planas. Nesta abordagem, Francisca dedica quatro aulas 

à área do triângulo e três aulas à área do círculo, tudo porque aposta na 

realização de um conjunto de tarefas em que os alunos, trabalhando de 

forma autónoma em grupos, descobrem as fórmulas das áreas das figuras 

através da realização de diversas actividades com materiais. Francisca 

reconhece que poderia gastar muito menos tempo se trabalhasse de outra 

forma, “se chegasse lá e dissesse eu como era”, mas prefere eliminar 

conteúdos do que abdicar de dar aos alunos a possibilidade de serem eles a 

construir os conhecimentos:  

 
Prefiro eliminar conteúdo, do que eliminar isto [refere-se à 

abordagem por descoberta da área do triângulo]! (Rindo, com ar 
convicto). Se tiver de escolher, é assim. Prefiro eliminar conteúdos. É 
a velha história do peixe e do pescar! Acho que mais vale investir 
assim e ensiná-los a pescar do que andar a oferecer-lhes peixes a vida 
inteira. É assim. 

 

Assim, apesar de os outros colegas estarem, em relação a ela, mais 

adiantados na matéria, Francisca realizou as aulas como previra, não 

apressando a abordagem. No fundo, esta sua opção tem a ver com a 

obediência ao que mais valoriza no ensino da Matemática, o 

desenvolvimento de determinados objectivos. Pode observar-se, de uma 

outra forma, num outro episódio de planificação que se refere a uma 

situação em que arriscou, pela primeira vez, uma estratégia, para si nova, 

da área do círculo. A ideia para a realização desta actividade reside na 



Capítulo VI — Francisca 

486 

memória de Francisca há alguns anos, não sabe precisar quantos nem onde 

a foi buscar. Consiste em transformar o círculo num triângulo e descobrir a 

partir daí a fórmula da sua área sem ter de se recorrer aos clássicos 

enquadramentos em quadrados que obrigam à introdução forçada de �, 

estratégia que sempre deixa Francisca desagradada, desabafa, porque 

obriga os alunos a acreditarem nela: “Era uma coisa que me custava imenso 

dar a matéria do círculo daquela maneira [através dos enquadramentos] 

porque eles têm de acreditar em mim!” 

Quando tomou conhecimento com esta ideia, viu-a operacionalizada 

com um círculo feito de serpentina enrolada, mas temia que este material 

não fosse adequado. Recorda: 

 
Não me consigo lembrar, já foi há muito tempo… Esta ideia, 

nunca a vi concretizada, mas vi a ideia de transformar o círculo num 
triângulo. E eu já não sei dizer-lhe se depois fui eu pensar como é que 
aquilo havia de ser feito, como é que isso se passaria se algum dia 
fizesse… É natural que tenha sido… Olhe, eu não sei se foi… Eu 
tenho a ideia de que isto foi ouvido e não visto. A minha ideia é que 
terá sido ou num ÉvoraMat, ou num ProfMat, ou numa daquelas 
reuniões de preparação do lançamento da Reforma… Eu vi isto e 
ficou-me a ideia. E depois, cada vez que chegava à altura de dar a área 
do círculo, eu nessa altura, lembrava-me sempre daquilo. E eu tenho a 
ideia de ter pensado por várias vezes: “Ai se isto não resulta… Mas 
com que materiais é que eu hei-de fazer isto?” Porque a ideia como foi 
dada até era com serpentinas, que eu isso não me esqueço porque eu 
tenho a ideia de ter na minha cabeça visualizado aquele rolinho da 
serpentina e aquilo tudo. E depois eu imaginei logo as serpentinas a 
caírem todas! Porque se os miúdos tivessem outro domínio [destreza 
manual], até se podia pensar em fixar com uma fita cola, assim ali 
naquela parte do corte e não sei quê. Mas a minha ideia era logo o rolo 
a desmanchar-se todo e não sei quê. Até porque eu na minha cabeça 
via o rolo… e tinha de ser… para conseguir… tão fininho como é a 
serpentina, acabava por ter que ter muitas serpentinas! Só que eu ao 
mesmo tempo que via isso, via aquilo a abrir tudo e aquele triângulo 
ali formado (segreda em tom encantado e acompanha com um 
desenrolar lento da mão). Quer dizer, aquilo andava ali sempre! E este 
ano, de repente, quando me lembrei, eu disse: “Ou é agora ou nunca! 
É este ano é que eu vou dar assim! É mesmo com estes que vai ser!” 
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A decisão de usar este ano esta nova estratégia foi tomada tendo em 

conta que os alunos que tem são, na sua quase maioria, muito bons. 

Francisca diz que ainda não a tinha posto em prática por ter receio que não 

fosse adequada às turmas de 6º ano que tem tido, que caracterizou como 

muito fracas. 

Quando falou com os colegas do grupo, eles aderiram de pronto à 

ideia: “E foi quando avançámos para o círculo e eu disse-lhes (rindo): 

‘Olhem, eu este ano tinha uma ideia de dar o círculo assim, assim, já ando a 

pensar nisto há muitos anos…’ E o Pereira apanhou logo aquela coisa.” 

Discutiram que tipo de materiais deveriam usar para fazer o rolo do 

círculo, Francisca sugeriu plasticina mas Pereira não se convenceu porque 

temia que o círculo ficasse deformado e assim se perdesse “o resultado”. 

Como alternativa, imaginou utilizar corda e responsabilizou-se por tratar do 

material, enquanto Francisca se dedicou à ficha de trabalho. No entanto, 

quando Francisca se deparou com o material que Pereira construíra, 

começaram a surgir-lhe dúvidas quanto à sua utilização… O colega tinha 

feito um grande investimento na sua preparação, recorrendo a uma 

serração, onde fez aquilo a que chamaram “suportes”, na quantidade de 

cinco, para os alunos trabalharem em grupo na aula. Só que esses suportes, 

pela forma como foram construídos e teriam de ser usados, deslindavam à 

partida o segredo da actividade, a transformação do círculo em triângulo. 

Francisca ficou desagradada com este aspecto:  

 
Porque a ideia primeira é que os miúdos iam fazer o tal rolinho 

em plasticina, está a ver? Mas depois ele começou-me a dizer: “Ó 
Francisca, mas olha que isso depois começa a ficar uma elipse ou uma 
oval, ou não sei quê... e depois perde-se o resultado, aquilo depois não 
dá!” E foi ele até que se lembrou da história do suporte! Portanto, 
aquilo tem lá uma placazinha, que tem lá uma espécie de... como se 
fosse um cilindro [rebaixado] e depois aquilo… a corda enrola lá 
dentro, está a ver? E depois tem um espigãozinho ao meio e os miúdos 
vão enrolando, está a ver? Depois tem de se dizer que tem de acabar 
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na ranhura. Há uma ranhura onde depois é cortado. Depois a seguir, o 
que é que ele fez? Pediu ao senhor para fazer o suporte em madeira e 
desenhou o triângulo já lá — é um bocado com batota, mas desenhou 
lá o triângulo —  com aquele perímetro, com a altura igual ao 
perímetro e a base igual ao raio. E depois disse aos miúdos: “Vocês 
agora começam pelo cordel de fora que é o maior e depois vão pondo 
por ordem e vão preenchendo a figura que aí está.” Claro que eles já 
sabiam logo que ia dar um triângulo, não é? E é batotice, porque o 
objectivo era dizerem eles que era um triângulo… Mas ele, portanto, 
fez assim. 
 

Para além destes suportes retirarem aos alunos a possibilidade da 

descoberta, a sua utilização, avaliada por Pereira que foi o primeiro a 

utilizá-los em aula, revelou-se complicada. Os suportes estavam muito 

grandes, o enrolar da corda era moroso, o corte obrigava à utilização do x-

acto, as cordas cortadas tendiam a separar-se e era difícil juntá-las no 

pretenso triângulo: 

 
E então, ele diz, qual é que foi o grande problema? Aquilo está 

grande demais, a última volta chega a ter 40 e tal centímetros de 
perímetro… E eles começaram a enrolar a corda e ela começou a 
saltar, a saltar a corda... E então a sugestão que ele me fez foi assim: 
“Quando tu fizeres...” — agora já não vou fazer outros suportes, não 
é? — E então a sugestão que ele me deu foi chamar logo a atenção dos 
miúdos para isso, que é melhor estarem uns a segurar enquanto os 
outros enrolam. E depois outra coisa que ele me diz mas isso já eu 
tinha pensado—eu tenho um medo do x-acto que é uma coisa maluca, 
tenho um medo daquilo... e não dá para cortar de outra maneira 
porque aquilo está assente no suporte. Então eu vou ter um único x-
acto, espero que eles não cortem todos ao mesmo tempo de maneira a 
se proporcionar eu ir lá perto deles com o x-acto, portanto, para cortar 
com um único x-acto. De qualquer maneira, ele disse—me: “Olha, 
isto é muito pouco tempo, para uma aula é muito pouco tempo. De 
qualquer maneira, eu tenho a certeza de que os miúdos perceberam 
que apesar de isto ter corrido mal com os cordéis, se estes cordéis 
ocupavam aquele espaço e agora ocupam este, é porque as áreas são 
equivalentes. Pronto, isso eles perceberam lindamente. E eu agora vou 
trabalhar o resto na próxima aula porque não tive tempo de mais 
nada.” Só que é pena, não é? Depois não terem a figura na frente para 
passar para a outra parte, não é? 
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E Francisca foi reflectindo sobre o assunto, enquanto não chegava o 

dia da sua aula. Acabaria por tomar a decisão de não usar os suportes 

criados pelo colega, justificando a sua opção essencialmente em função dos 

objectivos que pretendia atingir e reforçando com dificuldades da logística:  

 
De facto, aquilo, a minha ideia era que fossem eles descobrirem 

a figura que ia aparecer... A única diferença... Eu acho que a única 
diferença entre isto e o outro é que apesar de tudo eles têm a noção de 
que aquelas áreas são equivalentes, que têm a mesma área e são 
equivalentes, e que se pode calcular a área daquele círculo através da 
área daquele triângulo. É um passo em frente em relação à história dos 
enquadramentos, não é? Mas eles não descobrem qual é a figura, 
perde-se uma parte da coisa. Por outro lado, se não fizer com o 
suporte — agora já estou a andar para trás (rindo) — ia ter uma 
vantagem! É que só há cinco suportes e eu tenho vinte e sete alunos. 
Eu penso que se pusesse seis alunos num grupo é muita gente. 

 

Na reflexão posterior sobre a forma como decorreu a aula, Francisca 

mostrava-se muito satisfeita com a utilização da plasticina e com o trabalho 

desenvolvido pelos alunos, que para além da parte prática, realizaram a 

tarefa com muito empenho e relativa facilidade, tendo a grande maioria 

conseguido fazer a equivalência entre os elementos do triângulo e do 

círculo e deduzido a fórmula pretendida. Balanço feito, para já fará apenas 

algumas alterações na ficha de trabalho, para melhorar as indicações 

práticas aos alunos. Quando lhe perguntei se repetiria esta actividade, 

nestes moldes, em anos futuros, respondeu de imediato: “Depende da 

turma, não é?” 

 

 

Síntese 

 

O trabalho de preparação lectiva do grupo disciplinar de Francisca 

incide sobre a definição de orientações gerais para a avaliação das 
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aprendizagens dos alunos, a escolha do manual escolar para os dois anos do 

ciclo, e a planificação anual que é também feita por ciclo, à qual dedicam 

atenção de forma mais intensa no início do ano lectivo, nomeadamente no 

que diz respeito à gestão dos conteúdos, sua calendarização, hipóteses de 

abordagens, selecção de ideias do livro adoptado.  

Francisca desenvolve o seu trabalho de preparação lectiva em três 

contextos: no grupo disciplinar, no início do ano; no seu grupo de trabalho, 

que actualmente integra mais três colegas, e reúne uma vez por semana; e 

individualmente, no dia-a-dia. Note-se que Francisca tem nos dois grupos 

uma grande influência, não só pela sua personalidade mas por ser vista 

como uma profissional competente e com grande experiência. Em cada 

contexto, existe um propósito específico e os âmbitos das planificações 

correspondentes são muito distintos. Além disso, ocorrem em tempos 

muito diferentes. De qualquer forma, é da sua combinação que Francisca 

faz a gestão do currículo, não deixando de levar à prática as suas 

prioridades, trabalhando sempre com o objectivo de desenvolver nos alunos 

os objectivos que ela mais valoriza. 

Assim, as suas decisões sobre a ênfase a dar a cada unidade e o 

investimento que faz em cada uma delas depende dos acordos da escola e 

grupo, e das suas preferências pessoais, a nível de gosto e de valorização do 

conteúdo. A planificação das aulas desenvolve-a com o grupo de trabalho e 

sozinha. O plano colectivo é muito centrado na selecção e adaptação de 

tarefas e na construção de materiais, ficando a definição concreta das 

estratégias e formas de trabalho dos alunos na aula para fazer 

individualmente.  

Seja em que contexto for, a planificação parte sempre da sua avaliação 

daquilo que acha adequado para os alunos concretos que vai ensinar, e 

progride com a exploração de ideias já trabalhadas noutros anos, com 



Capítulo VI — Francisca 

491 

novas ideias que vêm de livros ou de outros materiais, obtidos, por 

exemplo, em acções de formação, tendo Francisca diversos recursos que 

tem vindo a reunir ao longo dos anos, os quais gosta sempre de folhear. De 

qualquer forma, mesmo quando aproveita fichas de trabalho usadas há 

pouco tempo, acaba sempre por as modificar, parecendo retirar muito gosto 

da própria actividade de produção de materiais didácticos.  

 

 

O currículo em acção 
 

 

Nesta secção pretendo dar destaque a situações concretas de prática 

lectiva de Francisca, especialmente significativas para a compreensão de 

como põe o currículo em acção, em contexto de aula, em interacção com os 

alunos.  

Começo por apresentar o contexto lectivo de Francisca. Em que 

espaço e horário dá as aulas? Como caracteriza a sua turma? Como se 

relaciona com estes alunos? De seguida, centro-me na estrutura e 

organização das aulas. Como arquitecta Francisca as suas aulas? Que 

margens de flexibilidade tem em relação ao planeado? Faz inflexões 

durante a aula? O que as justificam? Outro aspecto de atenção é o ambiente 

das aulas. Como lida Francisca com as regras de funcionamento 

estabelecidas com os alunos? Que preocupações evidencia na gestão das 

suas participações na aula? Como lida com as suas diferenças? As tarefas 

constituem um ponto fulcral desta secção. Que tipo de tarefas leva 

Francisca para as aulas? Como as apresenta aos alunos? Como os envolve 

na sua realização? Que actividade matemática procura proporcionar-lhes 

com o seu desenvolvimento? Por último, centro-me no discurso gerado nas 
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aulas a propósito da actividade matemática. Que papel reserva Francisca 

aos seus alunos na abordagem do conhecimento matemático? Que 

mensagens lhes transmite sobre a legitimação desse conhecimento? E que 

mensagens veicula, explicitamente, sobre a Matemática? 

Os dados relativos a esta secção foram obtidos através da observação 

das aulas e nas respectivas reflexões posteriores. Os episódios aqui 

apresentados foram por mim seleccionados e discutidos com Francisca. 

Correspondem, na sua maioria, a momentos em que o factor surpresa ou 

tensão se fez sentir, obrigando a professora a tomar decisões na aula, sendo 

por isso importantes para ilustrar as suas prioridades curriculares. 

 

 

Contexto lectivo 

 

Recordo que assisti a um total de oito aulas desta professora, 

correspondendo três delas às chamadas “segunda hora”, que ocorreram 

entre Maio e Junho de 2000, e sempre na mesma turma, uma turma de 6º 

ano, a única que Francisca tem este ano lectivo.  

 

O espaço e o horário. As aulas decorreram em duas salas, muito 

parecidas. São salas espaçosas, com boa iluminação, uma parede cheia de 

janelas, com estores que funcionam. Têm ambas dois grandes quadros 

verdes em boas condições e um retroprojector com ecrã. A secretária da 

professora situa-se na frente direita das salas. As mesas dos alunos, claras e 

com bom aspecto, são de dois lugares e estão dispostas em quatro filas 

paralelas, seguindo a disposição clássica das salas de aula. Numa delas, 

específica da Matemática, existe um grande armário fechado, onde se 
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guardam materiais diversos para utilização em aulas da disciplina 

(geoplanos, calculadoras, etc…).  

O horário lectivo da professora distribui-se pela manhã. Tem aulas 

três dias por semana: terça-feira, das 9:30 h às 10:20 h; quinta-feira, das 

11:30 h às 12:20 h e das 12:30 h às 13:20 h, chamada aula de duas horas, 

na sala de Matemática; sexta-feira, das 10:30 h às 11:20 h. Francisca 

mostra-se satisfeita com o horário, pese embora o facto de a aula de sexta-

feira ser a seguir à aula de Educação Física, o que por vezes faz variar a 

disposição dos alunos para a aula, nomeadamente quando realizam jogam 

colectivos. 

 

A turma. Francisca conhece muito bem esta turma. É sua professora 

de Matemática há quase dois anos, desde o início do 5º ano, de acordo com 

o princípio de continuidade pedagógica da escola. Talvez por isso e 

também por pertencer ao conselho executivo tenha um conhecimento tão 

profundo de cada um dos seus alunos. Por exemplo, quando realizámos a 

primeira reflexão pós-aula, ela conseguiu, com muita rapidez, ajudar-me a 

esboçar uma planta da sala, colocando cada aluno no respectivo lugar, 

sempre referindo-se-lhe por nome próprio e apelido. À medida que 

identificava os alunos, ia fazendo alguns comentários sobre os mesmos, 

relativos tanto à sua vida escolar como à sua vida particular, 

nomeadamente, situações de desequilíbrios familiares, doenças, etc. 

A turma é constituída por vinte e sete alunos, na sua grande maioria, 

com aproveitamento escolar muito bom. Para que se possa ter uma melhor 

ideia, no final de 1999/00, muitos alunos tiveram nível cinco a todas as 

disciplinas. Em Matemática, Ciências, Português, História e Inglês, 

verificaram-se quinze níveis cinco. Dezanove alunos passam sem qualquer 

negativa, três não transitaram para o 7º ano. Existe apenas um aluno 
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repetente e com problemas de inserção escolar, sendo a turma bastante 

nova. Francisca sabe que a média de idades é 11,4 — foi calculada no 

âmbito de um trabalho de Estatística.  

Nesta turma coexistem duas subturmas, correspondentes aos dois 

grupos masculino e feminino, por acaso, quantitativamente equilibrados: o 

dos rapazes, com treze alunos e o das raparigas, com catorze. Têm 

diferentes maneiras de estar dentro da sala, diferentes formas de se 

relacionar com a professora e uns com os outros, até diferentes ritmos de 

trabalho. Não é, pois, de estranhar que também nesta turma, tal como em 

tantas destes níveis etários, raparigas e rapazes não se sentem juntos, mas 

sim em pares do mesmo género, e se evitem quando a professora propõe 

trabalho em pequenos grupos.  

Francisca gosta bastante de trabalhar com a turma porque os alunos 

conseguem pensar bem e correspondem, em geral, ao que lhes propõe, 

mesmo que seja de um nível superior ao que é padrão para este ano de 

escolaridade. Considera-os muito enérgicos e interessados e por isso lhes 

prepara aulas onde estejam permanentemente activos: 

 
Com esta turma, temos de estar sempre a trabalhar, porque se 

não estivéssemos a trabalhar não a segurávamos! Não, porque eles 
têm este temperamento (Não fala em tom de queixa, antes pelo 
contrário. Ri-se, fala com gosto). Nós temos de estar sempre a 
trabalhar! Nesta turma — eu até digo que realmente isto desafia mas, 
quer dizer… Tem que se ter sempre uma estratégia montada com eles, 
não é? Se abrir, dá disparate! Enquanto que outras a gente tem que os 
andar a abanar, com estes não! Eu gosto, gosto de trabalhar assim!  

 

É uma turma que a professora reconhece como ideal para desenvolver 

um trabalho ao nível do desenvolvimento de competências, sobretudo 

quando comparada com outras que já tem tido. 

No entanto, esta afinidade intelectual não tem igual correspondência 

afectiva. Francisca afirma que com esta turma “não se deu o clique!”, 
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expressão que usa para se referir à fraca empatia que sente na relação com 

estes alunos: “Eu estou bem com eles, eu gosto dos miúdos, sinto-me bem, 

mas pronto, não se deu o clique, não há aquela coisa, como eu costumo 

dizer, de pagar para lhes ir dar aulas!”. 

Isto poderá ficar a dever-se ao facto de a turma não conseguir 

funcionar como uma unidade, explica Francisca, devido a características 

específicas destes alunos, que vê como excessivamente competitivos, em 

parte muito instigados, segundo lhe parece, pelos encarregados de 

educação. São alunos que querem ter boas notas, “vivem obcecados pelas 

aulas”, chegando mesmo a haver quem chore por motivo de falta dos 

professores. Francisca conta, num misto de admiração e crítica, uma 

história que se passou com ela: 

 
Há lá uma, por exemplo, coitadinha... É uma miúda impecável, é 

a Cláudia, que é um amor de miúda. Mas repare nisto!.. É normal os 
miúdos chorarem por terem feriado!? Esta, no ano passado, a directora 
de turma foi dar com ela a chorar porque na manhã toda só tinha tido 
uma aula! Comigo, uma vez fez isso... Para já, comigo, é raro porque 
eu geralmente nunca falto! Mas tinha uma reunião e disse, uma vez: 
“Olhem, quero avisar-vos que na próxima aula não venho, a próxima 
aula não venho e tal...” “Ahh...”— fazem eles assim muito… “Fiquem 
felizes, por amor de Deus!” “Ah, Senhora Professora, a gente gosta de 
si!” “Eu sei, mas é normal gostar de ter feriado! Fiquem satisfeitos!” 
(retorque em tom indignado, olhos muito abertos). 

 

 

Estrutura e organização 

 

A estrutura e organização das aulas a que assisti não apresenta 

diferenças significativas, nem mesmo comparando o que aconteceu nas 

aulas de uma hora e nas de duas horas. Na primeira destas aulas (A1), a 

professora reservou uma das horas para a realização de um jogo, a outra 

aula (A2) centrou-se na realização de uma ficha de trabalho. Nas outras, as 



Capítulo VI — Francisca 

496 

duas horas foram totalmente preenchidas com a realização de tarefas 

associadas à introdução de matéria nova — a descoberta da área do 

triângulo (A4 e A5) e a descoberta da área do círculo (A6 e A7).  

Em todas as aulas observadas, existe uma tarefa principal a partir da 

qual a aula se desenvolve. Francisca estrutura as aulas com princípio, meio 

e fim, correspondendo a três fases bem diferenciadas: (1) colocação da 

tarefa aos alunos; (2) realização autónoma da tarefa pelos alunos, em pares 

ou pequenos grupos; (3) discussão da tarefa em plenário e síntese colectiva 

do aprendido na aula. O seguinte quadro sistematiza a informação relativa à 

estrutura das aulas a que assisti. 
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A1  
18 de Mai. 
5ª feira 
11:30 – 12:20 

A3 
2 de Jun. 
6ª feira 
10:30 – 11:20 

A4 
8 de Jun. 
5ª feira 
11:30 – 12:20 

A6 
15 de Jun. 
5ª feira 
11:30 – 12:20 

A8 
16 de Jun. 
6ª feira 
10:30 – 11:20 

 

(1) Proposta 
da ficha de 
trabalho de 
Estatística; 

(2) Resolução 
da ficha, 
trabalho 
autónomo em 
pares; 

 

 

 

(3) Revisão e 
discussão da 
ficha de 
trabalho do 
paralelog.. 

(2) (3)  
Proposta, 
resolução e 
discussão 
colectiva da 
ficha 1 dos 
triângulos. 

 

(1) Proposta 
da ficha 3 de 
triângulos; 

(2) Resolução 
da ficha, 
trabalho 
autónomo em 
pares; 

 

(1) Proposta 
da ficha de 
trabalho do 
círculo; 

(2) Resolução 
da ficha, 
trabalho 
autónomo em 
pequenos 
grupos; 

 

(3) Discussão 
colectiva da 
ficha de 
trabalho do 
círculo, em 
plenário; 

(3) Discussão 
colectiva do 
problema da 
semana, em 
plenário. 

A2 
12:30 – 13:20 

A5 
12:30 – 13:20 

A7 
12:30 – 13:20 

 

(3) Discussão 
colectiva 
parcial da 
ficha, em 
plenário; 

(1) Proposta 
do jogo dos 
dados; 

(2) Realização 
do jogo e res-
pectiva ficha, 
trabalho 
autónomo em 
pequenos 
grupos. 

 

 

(2) Resolução 
da ficha, 
trabalho 
autónomo em 
pares; 

(3) Discussão 
colectiva da 
ficha (com 
síntese das 
fichas 1 e 2), 
em plenário. 

 

(2) Resolução 
da ficha, 
trabalho 
autónomo em 
pequenos 
grupos. 

 

 

Quadro 4: Estrutura e sequência das aulas observadas de Francisca 

 



Capítulo VI — Francisca 

498 

De seguida, apresento quatro episódios de aula onde a professora 

tomou, em acção, decisões relacionadas com a estrutura das aulas que 

leccionava. 

 

A sequência da aula: os alunos votam! Na primeira aula a que 

assisti, deparei-me logo aos primeiros minutos com uma surpresa. 

Francisca havia-me anunciado que na primeira hora seria realizada uma 

ficha de trabalho e na segunda hora um jogo. Mas afinal, perante os alunos, 

esta sequência de aula parecia menos definitiva! Segue-se o episódio: 

 
A professora vai buscar à secretária as folhas que preparou e 

dirige-se a toda a turma, informando-os da agenda da aula. Explica 
que existe uma ficha de trabalho que sintetiza toda a Estatística 
estudada e um jogo para jogarem, seguindo a tradição das quintas-
feiras, em que têm duas aulas consecutivas. Diz: 

P: “Eu tinha pensado em fazerem primeiro a ficha de trabalho e 
na segunda hora o jogo, mas como são coisas independentes, tanto 
podem fazer a ficha ou numa ou noutra... Preferem jogar na primeira 
hora?” 

Alguns alunos manifestam-se negativamente. 
A: “Não, não, Senhora Professora, não!” 
P: “Não?” 
Alguns alunos respondem afirmativamente, outros mantêm o 

não. A professora coloca imediatamente a questão à votação, tendo os 
alunos aderido a esta opção sem qualquer hesitação, denotando 
familiaridade com este tipo de prática. 

P: “Olhem, então pronto… Quem quer jogar agora já?” 
Alguns alunos levantam o braço mas são claramente uma 

minoria, a professora nem se preocupa em contar os votos. Após uma 
breve verificação com o olhar, anuncia o veredicto final: 

P: “Pronto, vão fazer a ficha agora!” 
 

(registo de aula de 18 de Maio, 1ª hora) 
 

Na reflexão posterior, pedi a Francisca que me falasse sobre o assunto. 

Porque se tinha afinal predisposto a modificar a sua decisão inicial sobre a 

sequência da aula? Explicou-me que aproveitou a oportunidade para 
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promover o desenvolvimento de “objectivos sócio-afectivos” nos alunos. 

No que diz respeito a colocar nos alunos a decisão da sequência das tarefas, 

a intenção é proporcionar-lhes o sentimento de que eles podem tomar parte 

activa na definição da aula, fazendo-os sentir-se participantes, valorizando 

o seu papel. No que diz respeito ao processo de resolução da situação, por 

votação, opta por ele com o intuito de desenvolver nos alunos a capacidade 

de decidir e de respeitar as decisões democraticamente tomadas:  

 
Gosto que eles tomem a decisão, gosto. Pronto, acho que é 

enriquecedor sobre outro ponto de vista. Pronto. É uma experiência 
que eles têm e é também o conformar-se à opinião da maioria, mesmo 
que não estejam de acordo... São todos os objectivos, não são 
propriamente os da Matemática, mas que estão sempre presentes 
também, não é? Eu gosto que eles decidam, quando é possível eles 
decidirem. E depois, se a coisa não se percebe, parece que pode ser de 
uma maneira qualquer, então é por votação e pronto. Sem perder 
muito tempo, não é? Não digo que seja uma coisa muito importante e 
portanto vá gastar muito tempo por causa disso. Mas é assim. Porque 
gosto também que eles se sintam a tomar parte activa e de tomar 
aquela decisão e que aquilo também é deles. 
 

A gestão do tempo: respeitar as expectativas dos alunos. Na 

segunda aula a que assisti, correspondendo a uma segunda hora, Francisca 

confronta-se com o problema de decidir como prosseguir com a aula. 

Combinara com os alunos que realizariam um jogo, mas a realização das 

tarefas da ficha de Estatística estava a ser muito mais demorada do que 

previra. Pensava conseguir começar a discussão colectiva da ficha ainda na 

primeira hora, mas afinal, pelo que se apercebia da ronda pelos lugares, os 

alunos, na sua maioria, ainda nem tinham completado a ficha. O que fazer? 

Interromper este trabalho para cumprir o combinado, jogar o jogo dos 

dados? Continuar a realização da ficha e fazer a sua discussão? 

Segue-se o episódio: 
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Francisca entra na aula antes do toque da segunda hora e dá uma 
volta pelas carteiras, verificando o estado da ficha de cada um. Noto-
lhe um ar pensativo. 

Às 12:30 h ouve-se o toque de entrada. 
Os alunos entram descontraídos e vão para os lugares, 

recomeçando logo a trabalhar nas fichas por concluir. Parecem 
assumir que a segunda será a continuação da primeira. Quando já 
estão todos sentados e a trabalhar, a professora interpela-os: 

P: “Bom, oiçam lá! Como isto demorou mais do que eu 
esperava, vou fazer uma sugestão: vamos fazer a correcção apenas da 
primeira folha e depois fazem o jogo, está bem?” 

Muitos alunos manifestam acordo acenando afirmativamente a 
cabeça, a professora dá de imediato início à correcção da ficha. Os 
alunos vão ao quadro, são comparadas algumas resoluções diferentes 
das questões, surgem algumas dúvidas da parte do aluno Jorge, que a 
professora não deixa por esclarecer. No entanto, nota-se-lhe uma certa 
pressa, consulta várias vezes o relógio e olha para a ficha, parecendo 
procurar decidir até onde faria a correcção. Passados vinte minutos, a 
professora decide dar por concluída esta fase da aula. Diz: 

P: “Estamos a ficar com pouco tempo para o jogo… bom, a 
minha proposta agora é a seguinte: as outras actividades são mais 
lúdicas mas são importantes à mesma! Eu sugiro o seguinte: quem não 
concluiu, conclui em casa. Se nós tivermos tempo, depois de fazermos 
o jogo, de ver ainda o que vocês fizeram, muito bem! Senão, fica para 
corrigirmos na próxima aula, está bem?” 

Os alunos mostram-se entusiasmados, alguns começam a brincar 
com os dados que já tinham colocado em cima das mesas, à espera do 
jogo.  

 
(registo de aula de 18 de Maio, 2ª hora) 

 

Na reflexão posterior, Francisca fala-me sobre a tensão que sentiu na 

gestão do tempo. Por um lado, “calhava bem” continuar com a ficha: os 

alunos estavam interessados naquele trabalho, estavam envolvidos, havia 

ainda algumas questões a resolver. Por outro lado, havia o compromisso 

com o jogo. Entre as duas hipóteses, Francisca escolheu a segunda. Não 

queria defraudar os alunos, faltando ao acordado. E sobretudo, não queria 

privá-los do prazer de jogar: “Eles sabem que à quinta-feira é dia de jogar, 

eles gostam de jogar, e eu não quero tirar-lhes esse prazer! Isto é mesmo 

uma coisa que é importante para mim!” 
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Um parêntesis na aula: lidar com o imprevisto. Na terceira aula, 

quando conduzia a discussão da ficha de trabalho, Francisca depara-se com 

uma situação inesperada. Na realidade, o que aconteceu foi que os alunos, 

quando questionados, respondem algo que, não estando propriamente 

errado, não é de todo a resposta que a professora espera ouvir — nem a que 

lhe convém ouvir, tendo em conta que o seu objectivo é fazer com que os 

alunos cheguem à conclusão de que têm igual área os dois triângulos que se 

obtêm ao “cortar” um rectângulo pela diagonal.  

Segue-se o episódio: 

 
Depois de se certificar que apenas dois alunos não tinham ainda 

concluído o desenho do rectângulo e a respectiva diagonal no caderno, 
a professora inicia a discussão colectiva da ficha. Passa directamente 
para a questão 4, a primeira que exigia uma resposta: 

P: “Completa: comparando as figuras obtidas… o rectângulo 
ficou dividido em…” 

Diversos alunos respondem alto:  
A: “Dois triângulos rectângulos”.  
Há ainda quem responda  
A: “Dois triângulos escalenos!” 
Francisca abre muito os olhos, entreabre a boca, parece ficar 

suspensa. Hesita um pouco e depois exclama:  
P: “Ah! Eu pensava que vocês iam responder uma coisa 

diferente! Ah… Ah… Afinal… afinal… Afinal como é que é?” 
Os alunos olham a professora, parecendo intrigados, e ficam 

muito atentos. Francisca olha para a ficha, olha para os alunos, olha 
para mim e sorri, com ar cúmplice. Dirige-se depois ao quadro e 
começa a falar com os alunos: 

P: “Ah! Não estava nada à espera que me respondessem isso! 
Bom, nós podemos responder a esta actividade assim… Bom, nós 
podemos classificar os triângulos de duas maneiras. Os triângulos 
podem-se classificar como?” 

Os alunos vão dizendo coisas dispersas e Francisca ajuda a 
sistematizar, desenhando um triângulo no quadro: 

P: “Quanto aos ângulos e quanto aos lados! E então, dizer que 
este triângulo é escaleno, é classificá-lo quanto ao quê?” 

A: “Quanto aos lados!” 
P: “E como são os outros nomes?” 
Os alunos vão dizendo e Francisca escreve no quadro um 

esquema simples de classificação, esgotando as possibilidades de 
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variação dos lados. Questiona de seguida os alunos quanto à 
classificação quanto aos ângulos, esgotando também todas as 
possibilidades:  

Enquanto Francisca completa o esquema no quadro, um aluno 
pergunta: 

A: “Pode haver um triângulo com os três ângulos rectos?” 
Outro responde:  
A: “Não, porque senão ficava um quadrado!” 
Outro: “Pois!” 
Outro: “Não se fosse um quadrado não era um triângulo!” 
A professora sorri e prossegue, retomando a ficha: 
P: “Bom, então vamos lá regressar à ficha! Vamos lá ver esta 

pergunta! Quando se diz que é para comparar, é para comparar entre 
eles. Se vocês dizem que eles são escalenos, estão a classificá-los, mas 
não estão a compará-los!” 

A: “Então, são iguais!” 
P: “São iguais em que sentido?” 
A: “São geometricamente iguais!” 
P: “Pronto. Então agora para testar que eles são geometricamente 

iguais, vocês vão sobrepô-los com as cartolinas…” 
 

(registo de aula de 2 de Junho) 
 

Na reflexão posterior, Francisca explicou, por sua iniciativa, o 

sucedido. Ao aperceber-se que muitos alunos tinham interpretado a 

pergunta como sendo de classificação de triângulos, não quis rejeitar a 

resposta dada sem que eles compreendessem a razão. Pensou rapidamente 

como poderia justificar aos alunos que o termo procurado era outro e pôs 

em prática a sua estratégia, optando por fazer “um parêntesis” na aula, 

suspendendo a correcção da questão. Aproveitou para fazer uma breve 

revisão, porque acha importante esclarecer as dúvidas dos alunos no 

momento em que surgem, pondo na prática, no seu entender, a orientação 

curricular de abordar os temas em espiral: 

 
Sempre que há uma oportunidade... Se acontecer qualquer coisa 

que seja muito importante, eu faço um parêntesis e é naquele 
momento... naquele momento, aquilo é mais importante! E naquele 
momento é que havia ali dúvidas, agora é que é o momento de as tirar. 
E agora é que é o momento de voltar a falar, porque isto foi falado — 
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a classificação de triângulos já é deste ano. E portanto é o momento de 
voltar outra vez. Porque penso — é a tal história da espiral que eu lhe 
dizia outro dia — Estamos sempre... vai sempre consolidando… (…) 
Veio a propósito! Vamos lá a lembrar isto... E dou mais uma achega 
prá ali... e a seguir, depois continuamos. Rapidamente, não é? Para 
não gastar muito tempo para não... Isto são sempre coisas tipo flash, é 
sempre tipo flash!  

 

O sumário: deixar a síntese aos alunos. Na terceira aula, assisto a 

um episódio algo anedótico relacionado com a escrita do sumário. Os 

primeiros quinze minutos tinham sido dedicados à conclusão da discussão 

relativa à área do paralelogramo, iniciada na aula anterior. Após chegarem 

à fórmula, a professora anunciou nova tarefa. Uma aluna interrompe-a, 

pedindo a escrita do sumário da aula anterior.  

Segue-se o episódio: 

 
A: “Senhora Professora, mas não escrevemos o sumário?” 
P: “Ai, tens razão, já ia lançada, não era? Bom, então vamos lá 

saber… Então esta actividade, o que é que nós aprendemos com ela?” 
Alguns alunos tentam respostas, Francisca interpela um mais 

distraído, o Daniel acaba por dizer: 
A: “Aprendemos que a área do paralelogramo é igual a base 

vezes a altura.” 
P: “Muito bem! Toda a gente aprendeu isto?” 
Alunos vão dizendo que sim… 
P: “Então vamos lá, digam lá qual será o sumário da aula 

anterior…” 
O Daniel diz com desenvoltura:  
A: “A área do paralelogramo!” 
A: “Pois é! E não se lembram do que fizemos no início da aula 

passada? Como começámos? Foi com o quê?” 
A: “Com um rectângulo para saber a área…” 
P: “Pois é, já estava lá nos confins…” 
O Daniel corrige prontamente: 
A: “Então é a área do rectângulo e a área do paralelogramo…” 
Francisca dirige-se ao quadro:  
P: “Posso apagar não posso?” 
A: “Pode, pode!” 
Apaga rapidamente o quadro e escreve com força, letra gorda, 

bem a meio: 
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Sumário 
A área do rectângulo e a área do paralelogramo. 

 
Inesperadamente, vira-se para os alunos e diz: 
P: “Este paralelogramo também tem um nome, tem um nome 

especial… Oiçam lá, o rectângulo também é um paralelogramo, não 
é? E o quadrado também é um paralelogramo, não é? Então como é 
que nós podemos distinguir estes paralelogramos dos outros que eu 
acabei de falar?” 

Alguns alunos ainda escrevem o sumário e não acompanham 
esta discussão, mas outros estão com atenção, mas apesar disso não 
dão nenhuma resposta satisfatória à professora. Ela continua, apelando 
à posição relativa de duas rectas, na tentativa de fazer surgir o termo 
que procura, sendo bem sucedida: 

P: “Então oiçam lá, se vocês repararem, este paralelogramo está 
numa posição um bocado oblíqua…. Então como é que ele se vai 
chamar?” 

A: “Oblíquo…” 
P: “Exactamente! É um paralelogramo…” (suspende a frase para 

dar oportunidade aos alunos para terminarem) 
A: “Obliquângulo…” 
Francisca vira-se para o quadro e completa o sumário: 
 

Sumário 
A área do rectângulo e a área do paralelogramo obliquângulo. 
�

Depois dirige-se à secretária, consulta o livro de ponto, volta ao 
quadro e apaga-o, dizendo: 

P: “Então vamos agora abrir a lição de hoje, parece que só 
começamos agora!” 

Nisto, um aluno pergunta:  
A: “Senhora Professora, o obliquângulo também faz parte do 

sumário?” 
Francisca ri-se abertamente e pergunta-lhe:  
P: “O que é que tu achas?” 
A: “Acho que sim, mas como não foi isso que o Daniel tinha 

dito…” 
 

(registo de aula de 2 de Junho) 
 

Na reflexão posterior, Francisca explicou que costuma escrever o 

sumário no final da aula. Encara este momento como uma oportunidade de 

os alunos tomarem consciência do que aprenderam, de sistematizarem o 
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objectivo da aula por eles mesmos, correspondendo em geral a redacção 

final ao texto que eles ditam: 

 
Pronto, se está bem dito, está bem dito! Aquilo que eu digo não 

vale mais do que o que eles dizem, quer dizer! E isto é uma coisa que 
é mesmo sentida por mim, não tem a ver com nenhuma coisa especial. 
Eles são iguais a mim!  

 

Desta vez, a actividade iniciada na aula anterior estendeu-se a outra 

aula, e por isso o sumário ficou suspenso, à espera do momento certo para 

ser escrito. Francisca decidiu aprimorar o texto sugerido pelo aluno, 

incluindo-lhe a classificação do paralelogramo. Na sua perspectiva, a 

dúvida colocada por outro aluno sobre a inclusão do termo obliquângulo no 

sumário reside, eventualmente, em não lhe ter feito sentido por não o 

reconhecer no desenvolvimento da tarefa e surgir como algo posterior, 

como uma divagação da professora: 

  
E depois o Luís disse assim: (ri-se bastante, achando a situação 

engraçada) “Também escrevemos obliquângulo no sumário!?” 
Perguntou se obliquângulo fazia parte do sumário! (rindo muito) Eu 
escrevi e apaguei aquilo imediatamente (rindo). Quer dizer... (rindo), 
parece uma anedota. (repete já mais recomposta da risada...) O Luís 
perguntou: “O obliquângulo também fazia parte do sumário?” Como 
quem diz: “Depois do que andaste para aí a divagar... Então isto era 
mesmo verdade, era mesmo para pôr no sumário?”. 

  

 

Ambiente  

 

Nas aulas de Francisca vive-se um ambiente marcado pelo respeito 

mútuo, confiança e à-vontade, que pude observar sempre que estive 

presente. Existe um forte apelo ao trabalho, muito marcado pela atitude da 

professora, mas bem recebido pela grande maioria dos alunos. Em geral, 

estão predispostos para a aula, correspondendo bem às propostas da 
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professora, quer os rapazes quer as raparigas, embora com estilos 

diferentes. Como excepção à regra encontra-se o Jorge, um aluno que falta 

bastante, tem muitas dificuldades de concentração e passa grande parte das 

aulas distraído, tentando por vezes desestabilizar três outros colegas 

rapazes, algumas vezes com êxito, sobretudo no contexto de trabalhos de 

grupo. No entanto, é um aluno educado, que tenta comportar-se bem 

quando a professora o interpela. 

De seguida, apresento cinco episódios de aula onde a professora 

tomou, em acção, decisões relacionadas com o ambiente das aulas que 

leccionava. 

 

O “humor”: respeitar as regras. Na segunda aula, assisto pela 

primeira vez a uma chamada de atenção da professora a um aluno por 

motivos de controlo disciplinar. Segue-se o episódio: 

 
Um aluno levanta-se e dirige-se ao caixote do lixo situado junto 

ao quadro, onde está uma outra colega a afiar o lápis. A professora, 
que está na parte posterior da sala, voltada de costas, a prestar atenção 
a um aluno que a solicitou, apercebe-se do movimento junto ao 
caixote. Interrompe as explicações, fitando o aluno e pergunta alto: 

P: “Ó Pedro, onde foste?” 
O aluno baixa a cabeça e responde baixo alguma coisa que eu 

não percebi bem. A professora responde-lhe imediatamente: 
P: “Pois, deves ter tapado um olho e foste só com o outro!” 
O aluno não responde e regressa rapidamente ao lugar.  
 

(registo de aula de 18 de Maio) 
 

Na reflexão posterior, ao comentar a situação referida Francisca 

explica-me que no início do ano escolar estabelece, justificando, as regras 

que considera adequadas e que os alunos deverão cumprir. Na situação 

presente, a regra é a seguinte: os alunos podem levantar-se sem autorização 

para ir afiar o lápis mas desde que não esteja mais ninguém a fazê-lo, para 
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evitar dispersões junto ao caixote do lixo. A primeira parte da regra 

estimula a autonomia, a segunda a responsabilidade. Face ao não 

cumprimento da regra, Francisca reage com uma imediata chamada de 

atenção (onde usa o “humor” que já antes tinha referido): 

 
Quando eu chamei a atenção daquele que foi afiar o lápis… Por 

exemplo, eu nunca… quando os miúdos me dizem: “Senhora 
Professora, posso ir afiar o lápis?” [eu respondo logo] “Mas tens 
alguma coisa nas pernas!?” Porque eu sei que há colegas meus que 
exigem autorização para ir afiar o lápis! Por amor de Deus, quer dizer! 
Eu a mim impede-me muito mais a minha aula estarem a pedir-me 
autorização do que irem ali! Quer dizer… Se eu quero incentivar a 
autonomia, vou dizer aos miúdos que têm de pedir para ir ali (aponta 
com a mão para a parede)? E então, eles sabem... Mas há uma regra! 
Quando lá estiver um, não vai outro! E hoje o Pedro levantou-se para 
ir afiar o lápis. E eu reparei! Poderia não ter reparado, porque pode 
acontecer, não é? Estar envolvida num trabalho e não reparar… Mas 
reparei e tive que chamar a atenção! [e ele respondeu-me] “Ai, não vi 
que ela lá estava!” [e eu retorqui] “Se calhar, pois, tapaste os olhos!” 
(e ri-se). 
 

A participação: dar a voz a todos os alunos. Um dos aspectos das 

aulas de Francisca que mais me chama atenção é a forma como gere a 

interacção dos alunos quando conduz uma discussão colectiva.  

Segue-se um episódio: 

  
A maior parte dos alunos já terminou a actividade proposta e 

muitos estão distraídos. Três rapazes levantam-se, parecem querer 
desentorpecer as pernas. 

A professora faz uma chamada de atenção, tentando mobilizar a 
turma para a discussão colectiva que pretende iniciar: 

P: “Meninos!” 
Bate palmas e eleva a voz: 
P: “Meninos! Atenção! Quem está de pé vai-se sentar! Toda a 

gente se senta… atenção…” 
Os alunos dirigem-se aos lugares e acalmam, a professora espera 

boas condições para começar a falar, o que demora breves segundos, e 
continua: 

P: “Então vamos lá recapitular todas as actividades… agradecia 
que o menino Luís e o menino João estivessem virados para cá, que 
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agora vamos ver o que se passa aqui no quadro. Luís! Ouviste o que 
estou a dizer? Então vá.” 

O aluno sorri e vira-se imediatamente de frente para a 
professora. 

P: “Agora toda a gente presta atenção! Então, nós numa aula 
passada, o que é que estivemos a fazer? Vocês fizeram uma actividade 
relativamente ao triângulo em que tinham um rectângulo e dividiram 
por uma diagonal e chegaram à conclusão que o triângulo que 
obtiveram era… tinha metade…” 

A: “Da área do rectângulo…” — completa prontamente uma 
aluna, concluindo a frase que Francisca deixa suspensa. 

P: “Essa foi a primeira! Foi aquela primeira ficha toda! Agora, 
na segunda ficha, da aula passada, em que vocês não trabalharam com 
o geoplano, vocês chegaram à conclusão, e eu coloquei aqui no 
quadro esta figura… vocês chegaram à conclusão de quê? Quem é que 
é capaz de me dizer?” 

Olha para o outro lado da sala, a Cláudia começa a explicar: 
A: “Primeiro tínhamos um rectângulo e depois dividimos em 

dois e fizemos os triângulos…” 
A professora pega nas peças de cartolina e recompõe-as no 

quadro de modo a acompanhar o que a aluna vai indicando. Fica: 
 
 
 
 

 
P: “Portanto, primeiro tínhamos um rectângulo… e depois?” 
A aluna prossegue: 
A: “Colámos as partes restantes sobre os triângulos…” 
P: “As restantes de quê?” 
A: “As partes que restavam no rectângulo” 
P: “Não eram do rectângulo… Quer dizer, eram do rectângulo, 

mas relativamente a que figura? Quem é que quer ajudar a explicar?” 
Outra aluna avança: 
A: “Ao triângulo que fizemos…” 
P: “Exactamente. Quem não tivesse feito o triângulo, não 

obtinha estes dois, não é? Pronto, então, diga lá mais como foi…Outra 
pessoa…” 

Francisca olha para outra parte da sala, desta vez fala um aluno: 
A: “As partes brancas eram dois triângulos iguais aos outros…” 
P: “Mas para obter este triângulo, tinha apenas duas condições… 

diga lá, quais eram elas?” 
O aluno não responde logo, Francisca espera: 
A: “Ah… A base igual à do rectângulo e a altura igual à do 

rectângulo.” 
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P: “Então, o que é que vai acontecer aqui? Quando vocês 
cortaram, o que é que sobrou? Agora outra pessoa…” 

Começam a falar três ou quatro em simultâneo, Francisca abre os 
olhos e levanta a mão, como que avisando que não podia ser assim. Os 
alunos calam-se, alguns alunos levantam o braço, a professora escolhe 
uma das meninas: 

P: “Ana Rita, diga lá!” 
A: “Sobraram os dois triângulos brancos…” 
P: “A Raquel tem de prestar muita atenção, está bem? Que isto é 

importante!” — interpelando aluna que parece distrair-se. 
P: “Portanto, eu agora gostava que o Jorge, que é quem está com 

mais dificuldade, me dissesse qual foi a relação de grandeza que nós 
observámos que existe entre estes dois triângulos que sobraram 
brancos, relativamente ao triângulo inicial que aqui está a azul e 
amarelo...”— apontando para as peças de cartolina no quadro.  

Espera um bocadinho que o Jorge fale, mas ele está 
completamente alheio à situação e começa a divagar sobre a figura do 
quadro, repetindo o que as colegas já disseram ou dizendo 
trivialidades não pertinentes para o caso. Os outros alunos riem-se, 
mas são imediatamente repreendidos por um “Então?!” da professora.  

 
(registo de aula de 8 de Junho) 

 

Na reflexão posterior, pedi à professora para me explicar os porquês 

deste método de conduzir as discussões. Francisca explicou que a sua 

preocupação é diversificar ao máximo as intervenções na discussão, o que 

nem sempre é fácil, pois os alunos têm diferentes predisposições para falar, 

uns querem responder sempre, outros preferem não se manifestar. Ao fazer 

isto, para além de conseguir manter os alunos mais atentos à discussão, 

proporciona a todos a oportunidade de se expressarem e de desenvolver a 

capacidade de comunicação oral, de se fazerem ouvir na turma e de 

ouvirem o que os colegas têm a dizer. No essencial, pretende criar-lhes a 

postura de que “estão ali para participar!” 

 

O Jorge: individualizar para integrar. Apercebo-me de que a 

professora trata de forma diferente o aluno Jorge. Por exemplo, quando 

propõe um trabalho na aula, disponibiliza-se frequentemente para o ajudar, 
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justificando perante a turma esta sua atitude: “Jorge… o Jorge tem andado 

por outras paragens… se tiveres dificuldades… eu estou aqui para te 

apoiar.”. Nas discussões e correcção de questões no quadro, interpela com 

frequência este aluno, obrigando-o a participar no colectivo da aula. 

Também lhe concede atenção individualizada quando ele a requer, mesmo 

que isso lhe acarrete dificuldades acrescidas na gestão das participações 

dos alunos na aula ou a obrigue a dispender tempo em situação de pressão.  

Segue-se um episódio: 

 
A professora olha para o relógio e decide fazer a correcção da 

questão seguinte, partilhando a sua pressa: 
P: “Vamos lá ver se ainda conseguimos corrigir mais uma!” 
Lê alto a questão e pede a uma aluna para explicar como fez. A 

aluna responde do lugar: 
A: “25 está para 100 assim como o que não sabemos está para 

600. Então fica 600 x 25 a dividir por 100.” 
P: “Pronto, então a Ângela optou pelas proporções, transformou 

a percentagem na razão 25/100 e realizou os cálculos. Alguém fez de 
outra maneira?” 

O Jorge manifesta-se insatisfeito, diz que não percebe, alguns 
rapazes dizem que ele não sabe calcular 25%, a discussão tende a 
generalizar-se. A professora interrompe e diz: 

P: “Esperem! Jorge, Jorge... A Ângela determinou uma razão 
correspondente a 25%... Alguém fez de outra maneira?” 

Uma outra aluna acusa-se e a professora pede, em tom mais alto, 
para a ouvirem. A aluna explica-se: fez a sua resolução recorrendo à 
razão 1/4. Francisca volta-se então para o Jorge e pergunta-lhe se 
percebe esta segunda resolução. O Jorge acena que não com a cabeça 
e a professora dirige-se-lhe novamente, com tom paciente:  

P: “Qual é a tua dúvida, Jorge, faz favor, diz lá?” 
Entra em diálogo com o aluno, que mostra uma cara sorridente 

mas pouco esclarecida. Francisca dá-lhe tempo para pensar mas o 
aluno continua sem manifestar maior entendimento. A professora 
decide então mandá-lo ao quadro e coloca-se junto a ele. Pede-lhe 
para reproduzir as resoluções que as colegas tinham anteriormente 
referido. Fica com este aluno cerca de três minutos no quadro, 
tentando controlar, com breves chamadas de atenção, o barulho que 
começa a fazer sentir-se na sala. O Jorge acaba por conseguir, 
Francisca manda-o sentar e retoma a aula. 

 
(registo de aula de 18 de Maio, 2ª hora) 
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Esta atenção diferenciada, justifica-a Francisca pela sua preocupação 

em integrar este aluno, o qual vê como especial. É um aluno que tem pouco 

apoio familiar, vive sozinho com a avó idosa, “não tem oportunidade de ser 

menino fora da escola". Falta muito às aulas, e como consequência, tem 

muitas dificuldades em acompanhar o evoluir dos conhecimentos, estando 

sempre em situação de prejuízo. O esforço de Francisca é assumido e 

considera-o como uma sua obrigação:  

 
Eu sou professora de todos, não é? A escola tem de dar resposta 

a todos os alunos! Já lhe basta ter uma vida diferente lá fora, aqui faço 
tudo para que aprenda como os outros, não é? Mas às vezes é muito 
difícil [dar-lhe atenção individualizada]. 

 

A excepção à regra: valorizar a iniciativa das alunas. Na segunda 

aula, fico admirada com uma decisão de Francisca que me parecia 

contraditória em relação a outra tomada imediatamente antes. Tinha 

acabado de fazer sentir aos alunos que quem não trazia o material que 

pedira, os dados, ficava impossibilitado de jogar, considerando isso como 

uma penalização. No entanto, poucos minutos depois, vejo-a abrir aquilo 

que posso considerar uma excepção, junto a um par de alunas que a 

chamou. 

Segue-se o episódio: 

 
A professora pega na ficha do jogo, dirige-se ao quadro e 

escreve Doc. nº 37. Reparo que só existem dados em 7 das 14 mesas. 
Foram trazidos quase exclusivamente pelas meninas. Destas, apenas 
um par se esqueceu. 

A professora pede silêncio e começa a explicação das regras que 
os alunos ouvem atentamente. Explica também como devem proceder 
os “esquecidos”, mencionando a sanção:  

P: “Quem não trouxe dados não pode jogar… Quem não trouxe 
dados trabalha a partir desta ficha, que é uma alternativa para os 
esquecidos. Podem fazer tudo, só não podem jogar…” 

Quando os alunos se envolvem no trabalho, vem junto a mim e 
explica-me que esta estratégia tem por objectivo responsabilizar os 



Capítulo VI — Francisca 

512 

alunos por trazer o material solicitado, representando o não jogar uma 
penalização. 

Passado cerca de um minuto, o par de meninas que não tem 
dados chama a professora: 

Alunas: “Ai, Senhora Professora, nós não trouxemos… Podemos 
fazer aqui uns dados de papel para podermos jogar?” 

Francisca sorri e retorque: 
P: “Querem fazer!?”  
Alunas: “Nós vamos fazer aqui com o papel quadriculado como 

fizemos os cubos…” 
P: “Façam, façam! Quem não tem cão, caça com gato!”  
Fico surpreendida com esta resposta da professora mas fico 

ainda mais admirada com o desembaraço das alunas a construir os 
dados em papel quadriculado. O estojo delas parece um SOS de 
trabalhos manuais… régua, tesoura, cola, fita-cola… 

 
(registo de aula de 18 de Maio, 2ª hora) 

 

Mais tarde, na sessão de reflexão sobre esta aula, quando pedi a 

Francisca que me explicasse a eventual contradição entre, por um lado, 

sancionar quem não traz dados para a aula e, por outro lado, permitir que as 

alunas os façam para poderem jogar, a professora justifica a sua decisão 

argumentando com a valorização da atitude das alunas e a sua vontade em 

as apoiar: “Pronto, eu gosto de incentivar este tipo de iniciativa. Gosto que 

elas sejam capazes de arranjar uma alternativa... Fico satisfeita que isso 

aconteça, de facto! Nem com todos isso acontece, como imagina!” 

 

“A professora também erra”: partilhar responsabilidades. Na 

quarta aula, a professora coloca uma tarefa sobre triângulos, a realizar com 

recurso ao geoplano. Os alunos trabalham em grupos pequenos, parecendo 

estar a reagir muito bem à tarefa. No entanto, a certa altura, um dos grupos 

começa a evidenciar dificuldades e os alunos envolvem-se em discussão 

sobre a possibilidade de dar resposta a uma das questões. Chamam a 

professora, que depois de ter percebido o que se passava, decide capitalizar 

a situação para toda a turma.  
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Segue-se o episódio: 

 
O grupo do Daniel discute e a páginas tantas, chamam a 

professora: 
A: “Stora, isto aqui não dá para fazer um triângulo isósceles! 

[referem-se ao pedido da questão 2 para construir um triângulo 
isósceles dentro do rectângulo de 3x2]  

A professora pega na ficha e analisa-a durante breves segundos. 
Depois explica ao grupo o sucedido, assumindo a responsabilidade: 
ela tinha, indevidamente, introduzido um erro na questão, ao redigir a 
ficha no computador!  

Olha para mim, sorrindo e encolhendo os ombros, e diz: “É o 
copy-paste!”. De seguida dirige-se ao quadro e interrompe o trabalho 
da turma, com a intenção de prevenir os alunos do erro detectado. No 
entanto, hesita um pouco e acaba por tomar outra decisão diferente, 
parecendo-me assumir uma inflexão: 

P: “Já se aperceberam de que há um erro na ficha?” 
Os alunos não respondem. 
P: “Já chegaram… já alguém está naquele rectângulo de três por 

dois?” 
A: “Ainda não, ainda não…” 
P: “Ainda não! Então quando chegarem… (hesitação breve) Eu 

não vou dizer nada! Já agora gostava que toda a gente chegasse às 
mesmas conclusões… Quando fizerem o rectângulo de três por dois, 
reparem naquilo que é pedido e vejam como é que é…” 

Os alunos voltam ao trabalho nos grupos. (…) Mais à frente, na 
discussão colectiva já realizada na segunda hora de aula, retoma esta 
questão: 

P: “Então, na segunda tabela que vocês estiveram a preencher, 
era aquela que dizia respeito ao rectângulo de três por dois, não 
descobriram nada impossível?” 

A: “Não…” 
P: “Aquele grupo do Lavadinho. Não descobriram nada no 

rectângulo de três por dois? Fizeram tudo?” 
A: “Sim…” 
Professora dirige-se a outro grupo: 
P: “Vocês também fizeram tudo?” 
A: “Sim.” 
P: “Ai, isto parece que é mal que se pega…” 
Os alunos parecem agora mais interessados em descobrir o 

mistério. Os alunos que detectaram o erro mantém-se calados, 
cúmplices com a professora que continua a tentar uma resposta junto 
dos outros grupos.  

A: “Isto era tudo igual, dava para fazer tudo!” 
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P: “Não, não! Há quem não tenha feito! Há aqui qualquer coisa 
errada… Então agora vou dar a palavra ao grupo de Daniel, que foi 
quem em primeiro lugar descobriu. Quem é que daí quer falar?”  

Dois dos rapazes começam em simultâneo, a professora faz-lhes 
sinal para se calarem e fala a menina: 

Aluna: “Então, não era possível fazer um triângulo isósceles com 
estes valores.” 

Uma aluna de outro grupo confessa que também não tinha 
conseguido, mas que pensava que era ela que estava errada. A 
professora rebate de imediato esta ideia, apelando ao sentido crítico e 
autoconfiança dos alunos. 

P: “Então, se não conseguiste, isso é um facto que ocorreu 
contigo e que deves dizê-lo! Não é porque lá está que é possível fazê-
lo! Isto foi assim: não foi deliberado, eu não vou mentir! Eu não fiz 
isto para vocês dizerem que não era possível. Não, não foi deliberado, 
não foi de propósito. Foi simplesmente por isto: quando a gente está a 
fazer estas coisas no computador — se calhar, a vocês também já vos 
aconteceu — quando é igual, faz-se uma cópia igual e depois às vezes 
esquecemo-nos de tirar uma coluna ou uma linha… e aqui foi o caso. 
Fiz uma cópia de cima e colei e esqueci-me de tirar aquela linha. E a 
verdade é que depois fiz a ficha toda e achei que estava tudo bem, 
portanto, não dei conta do erro.”  

 
(registo de aula de 8 de Junho, 1ª e 2ª horas) 

 

Na reflexão posterior, Francisca explica que decidiu aproveitar a 

oportunidade para investir no desenvolvimento do espírito crítico dos 

alunos, uma vez que o erro da ficha não inviabiliza a sua resolução, tratava-

se apenas da constatação de uma impossibilidade. Afirma também aqui a 

sua tentativa de respeitar os alunos e de os fazer sentir que eles são pessoas 

iguais a ela, com iguais responsabilidades e capacidades:  

 
Eu ia dizer, convencida de que todos as alunos já tinham 

chegado àquele ponto. Só que apercebi-me que não. Naquele instante 
em que me apercebi de que havia gente que não tinha lá chegado, 
pensei: “Então não vou dizer! Eles que descubram como os outros 
descobriram!” E portanto, naquela altura, optei por não dizer. (…) E 
depois também faço isto com aquela perspectiva que há bocado estava 
a dizer. Eles têm de perceber que o professor não é a autoridade 
máxima, que toda a gente se engana, que toda a gente comete erros e 
que temos a obrigação de estar atentos e de chamar a atenção se as 
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coisas não estão correctas. E eles têm a mesma obrigação para mim 
que eu tenho para eles, portanto. (…) E acho que traduzo um bocado 
isto nesta situação de: “Vocês são iguais a mim! Nós somos todos 
iguais!”. 

 

 

Tarefas 
 

Já atrás referi que Francisca designa as tarefas por “propostas de 

trabalho” e é assim que as apresenta aos alunos. Assisti à realização de 

tarefas de natureza muito distinta, que tinham objectivos diferentes, no que 

diz respeito à actividade matemática que proporcionam aos alunos: 

descobrir, aplicar, desafiar raciocínio, estimar, relacionar a Matemática 

com a realidade. 

As tarefas das aulas a que assisti têm um suporte semelhante em 

papel. Trata-se de fichas de trabalho, escritas em computador, em letra 

grande, com leitura fácil e excelente apresentação. Algumas incluem 

esquemas e figuras, uma delas a cores. Têm cabeçalho, que é geral e igual 

para todas, com o nome da escola e espaço destinado ao preenchimento dos 

alunos dos dados pessoais (nome, nº e turma), bem como dos dados 

relativos à aula em que o documento é usado (Doc nº__, lição nº__, 

data__). Este modelo é também adoptado para os jogos mas não para os 

problemas, que no lugar do cabeçalho têm um título sugestivo. A resolução 

de algumas destas tarefas implica a utilização de materiais como o 

geoplano, cartolinas, plasticina. A calculadora está sempre presente e a sua 

utilização é livre. 

De seguida, apresento sete episódios de aula onde a professora tomou, 

em acção, decisões relacionadas com as tarefas das aulas que leccionava. 
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Descobrir novos conhecimentos: não impingir. Para a abordagem 

da área do círculo, a professora organiza uma ficha (Anexo 12), construída 

de modo a que os alunos possam autonomamente chegar ao resultado 

desejado. O processo a seguir está explícito, os passos a seguir indicados, 

as questões são fechadas. A ideia é que os alunos consigam, a partir da área 

do triângulo, que já conhecem, chegar à área do círculo. Começam por 

fazer um círculo com um rolinho de plasticina, depois cortam-no pelo raio 

e desenrolam os pedacinhos de plasticina obtidos, fixando um dos lados do 

corte. Ao fazer isto, vêem aparecer um triângulo rectângulo, cuja altura 

corresponde ao perímetro do círculo e cuja base corresponde ao raio. Uma 

vez que as figuras são equivalentes, escrevem a expressão da área do 

triângulo e depois, através da substituição dos elementos do triângulo pelos 

do círculo e simplificação, obtêm a fórmula para a área do círculo.  

Esta tarefa foi aqui experimentada pela primeira vez, correspondendo 

a um momento de grande entusiasmo para Francisca. Para si, a grande 

vantagem desta tarefa, era não ter de “impingir” a fórmula da área do 

círculo aos alunos.  

Para além de ter criado uma grande expectativa nos alunos aquando da 

sua apresentação, na aula posterior à sua realização desafiou os alunos a um 

meta-comentário sobre a actividade desenvolvida.  

Segue-se o episódio: 

 
[depois de entregar as fichas de trabalho que tinha recolhido na 

aula anterior e de as comentar, a professora anuncia a discussão geral 
sobre o trabalho realizado. Mas antes de avançar, conversa com os 
alunos sobre a actividade] 

P: “Bom, agora vamos passar a outra coisa que é esta… aquilo 
que eu penso que é o principal tem a ver com a chegada àquilo que era 
o objectivo desta actividade. O que é que vocês acham… O que é que 
foi feito realmente e para quê? Quem é que é capaz de dizer qualquer 
coisa a esse respeito?” 



Capítulo VI — Francisca 

517 

Alguns alunos ensaiam uma resposta, vários se propõem 
responder, e Francisca dá a palavra a uma rapariga: 

P: “Aqui a Cláudia, se faz favor!” 
Cláudia: “Fomos ver como é que se calculava a área do 

círculo…” 
P: “Isso foi o objectivo final, pronto. Mas a minha pergunta é…” 
Interrompe para chamar a atenção de dois alunos distraídos. 

Retoma: 
P: “Desculpa lá, Cláudia. Mas a minha pergunta agora é… Para 

que é que nós estivemos aqui duas horas, a trabalhar com a plasticina, 
a fazer aquelas figuras… qual foi o objectivo?” 

Daniel: “Foi descobrir como é que tendo um círculo, podia 
descobrir o perímetro…” 

P: “O perímetro já sabias…” 
A: “Pois, a área!” 
P: “Só que… foi descobrir! E de facto essa palavra é importante, 

porque de facto o que vocês fizeram… não foi chegar aqui e eu dizer 
como é que se calculava a área. Vocês descobriram através de uma 
actividade como é que é.” 

 
(registo de aula de 16 de Junho) 

 

Ao propor esta reflexão, Francisca tem como intenção tornar os alunos 

conscientes de que tinham feito uma descoberta, aproveitando a 

oportunidade para valorizar o facto de eles conseguirem, de forma 

autónoma, atingir um certo objectivo, ainda por cima, neste caso, de uma 

certa complexidade: “Gosto que eles se apercebam que conseguem lá 

chegar, que eu não estou ali para vender nada, não estou ali para vender 

nenhuma pescada!”. 

 

Aplicar conhecimentos: exercícios não de chapa. Chama-me a 

atenção uma ficha de trabalho (Anexo 13) que Francisca leva para a quarta 

aula. Esta ficha, que vai distribuindo cirurgicamente aos alunos à medida 

que estes terminam a tarefa principal (descoberta da fórmula para o cálculo 

da área do triângulo), tem o objectivo, Francisca informa a turma, de 

“aplicarem os conhecimentos que acabaram de descobrir”. 
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É uma ficha pequena, composta por cinco questões bastante variadas 

e, na minha opinião, algo originais, todas em torno dos triângulos e suas 

áreas. Por exemplo, a segunda questão é um problema sobre uma tira de 

papel de 8 x 24 quadrículas, que foi dobrada, pretendendo-se descobrir qual 

a área relativa à dobra. A única questão de aplicação directa da fórmula da 

área é, curiosamente, a última, que apresenta, numa tabela com três 

colunas, duas das medidas de área, base ou altura de quatro triângulos 

diferentes, pedindo em cada caso, aquela que falta. A ficha foi resolvida, 

pelo menos parcialmente, por alguns alunos ainda na aula, ficando como 

trabalho de casa para os restantes.  

Na reflexão posterior, peço a Francisca para justificar a sua opção por 

aquele tipo de exercícios de aplicação. Francisca fala sobre a ficha, 

explicando que gosta de colocar situações variadas que levem os alunos a 

pensar enquanto usam os conhecimentos, que “não sejam aqueles 

exercícios só de chapa, pronto!”. Recorda que esta turma é especial e por 

isso não necessita, na sua opinião, de fazer muitos exercícios práticos, 

contrariamente a outras que já tem tido, “onde tudo tem de ser muito 

simplificado!”. Além disso, os alunos que desejam fazer mais prática, 

podem sempre utilizar o livro de texto, justifica Francisca, que terminou 

assim a aula que acima referi: 

 
P: “Ora eu dei-vos cinco exercícios para vocês aplicarem estes 

conhecimentos. Há pessoas que já os fizeram e ficam livrezinhas até 
terça-feira, há outras pessoas que ainda não fizeram e ficam com 
alguma coisa para fazer para terça-feira… Entretanto, quem quiser 
pode ver no livro de texto como é que eles chegam à área do triângulo, 
que é de outra maneira… E têm lá muitos exercícios, quem quiser já 
sabe”. 

 
(registo de aula de 8 de Junho, 2ª hora) 
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Resolver problemas: um investimento continuado. Na terceira aula 

a que assisto, numa sexta-feira, Francisca questiona os alunos acerca da 

resolução do problema da escada e do arranha-céus (Anexo 14), o vigésimo 

que faziam este ano no contexto da actividade do problema da semana. A 

minha análise do problema deixa-me admirada, porque me parece muito 

difícil para alunos do 2º ciclo. A utilização dos múltiplos, matéria de 5º 

ano, ajuda muito à resolução, que mesmo assim está longe de ser imediata. 

A respectiva discussão estava prevista para esta aula, no entanto, só uma 

aluna acusa ter resolvido. Face à fraca resposta da turma ao problema, 

Francisca decide insistir, oferecendo mais tempo e dando aos alunos uma 

pista: “Pensem nos múltiplos, pensem nos múltiplos!”. Este problema só 

voltaria a ser retomado passadas duas semanas, numa aula a que também 

assisto e da qual transcrevo o episódio relativo à sua discussão: 

 
P: “Então, já pensaram no problema das escadas?” 
Vários alunos respondem que sim, a professora mostra-se 

satisfeita: 
P: “Ah, está muito melhor que da outra vez… E então o que é 

que vocês pensaram?” 
Três alunas explicam do lugar o processo que tinham seguido: 

uma resolveu através dos números ímpares, as outras duas tinham 
utilizado os múltiplos de sete.  

Francisca dirige-se então ao quadro para explicar a sua 
resolução, que eliminava mais números para a pesquisa. Antes de 
explicar a sua forma de pensar, comenta que sentiu que este problema 
tinha sido mais difícil para os alunos do que o que ela tinha previsto, 
embora o considerasse não imediato. Fala um pouco da história do 
problema, que vinha das Olimpíadas. Depois explica sinteticamente a 
sua resolução, escrevendo no quadro ao mesmo tempo que fala e tenta 
que os alunos a acompanhem. No entanto, alguns já não estão muito 
predispostos para ouvir, mas os mais interessados seguem e mostram 
compreensão pelo que ela diz.  

Fica no quadro: 
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0 + 4 = 4 
5  + 4 = 9      49 
múltiplos de 7 terminados em 9 
 
 
P: “Vocês sabem que para obter múltiplos de cinco… múltiplos 

de cinco terminam em cinco ou em zero, não é? E depois, se subissem 
de cinco em cinco, sobravam quatro, o que quer dizer que teria de ser 
um múltiplos de cinco mais quatro, não é? É ou não é? É! Então, para 
terminar em quatro, vocês tinham de adicionar aqui… como quatro é 
par, não é ímpar, tira-se logo este. É nove! E então a partir daqui já era 
fácil vocês verem qual era o múltiplo de sete terminado em nove… 
Era quanto? 49!” 

 
(registo de aula de 16 de Junho) 

 

Francisca comenta a fraca reacção dos alunos ao problema. Reconhece 

a sua dificuldade mas atribui a falta de mobilização dos alunos a outros 

factores: Aproxima-se o final do ano, os alunos estão cansados e 

inteiramente ocupados, extra-aula, com as avaliações. Reafirma a 

capacidade intelectual da turma e a sua habitual boa correspondência aos 

problemas que lhe tem vindo a colocar: 

 
Eu insisti porque sei que os miúdos também ficam com 

curiosidade, eles costumam sempre resolver tudo… Às vezes até me 
trazem cada processo que eu nunca sonhava, nunca sonhava! Foi por 
isso que lhes dei mais tempo, para ver se ainda conseguiam… mas 
eles andam cheiinhos de testes, coitados!  

 

Jogar: uma porta para a Matemática. A tarefa central da segunda 

aula a que assisto é um jogo. A professora apresenta-me o jogo com 

entusiasmo, transmitindo-me o gosto que tem em dar aos alunos “o prazer 

de jogar”. Trata-se de um jogo de dados (Anexo 15) para ser jogado aos 

pares. Cada jogador lança, à vez, dois dados simultaneamente e a 

pontuação que obtém é a soma dos dados. Ganha quem tiver mais pontos 
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no final de dezasseis jogadas. A ficha pede aos alunos que joguem, 

registem as pontuações obtidas, façam a sua análise estatística. Por fim, 

com base em resultados fictícios que são fornecidos, desafia-os a justificar 

o porquê da moda ser sete.  

Francisca explica-me o plano da aula: 

 
Este é um jogo muito simples, em que eles vão jogar com dados, 

e depois a partir dali vão construir uma série de... portanto, vão 
organizar os dados, vão fazer uma tabela de frequência, vão fazer um 
gráfico de barras, vão analisar a média e a moda, vão depois fazer... 
Eu pus-lhe uma pergunta que diz assim… que tinha reparado que a 
moda normalmente era o sete. Para ver se eles descobriam porque é 
que isso acontecia, porque é que seria mais frequente sair o número 
sete… Já agora vou especificar. Eu tenho duas fichas com o mesmo 
trabalho que é assim: se alguns não tiverem trazido dados — isto é 
jogado a parceiros, não é? E têm de ter dois dados — se não houver 
dados, geralmente tenho sempre uma outra coisa de recurso, se houver 
necessidade de eles trazerem um material qualquer e depois não 
tragam, porque depois também há sempre uns que nunca se lembram 
das coisas. Então tenho uma outra ficha que fiz onde o jogo já está 
pronto e onde os dados já lá estão, é como se já tivessem jogado e eles 
trabalham à mesma naquela ficha daquela maneira. 

 
(antes da aula de 18 de Maio) 

 

A professora informa-me que se preveniu com fichas alternativas, para 

fornecer aos alunos que não trouxessem dados. Esta sua opção causou-me 

estranheza! Assim poderia haver alunos sem jogar! Porque não optaria por 

outra estratégia, por exemplo, disponibilizando ela os dados aos alunos? 

Na aula, metade dos alunos tinham dados, outra metade não, cabendo-

lhe a resolução da ficha alternativa. Pedi à professora para comentar esta 

situação. A justificação centrou-se em dois aspectos: Por um lado, esta 

forma de agir pretende responsabilizar os alunos por trazerem o que lhes é 

pedido para a aula: “Mas se eu peço para eles trazerem uma coisa e eles 

não trazem, então eles têm de perceber que estão impedidos de ter o prazer 
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de jogar porque não trouxeram aquilo! E portanto, vão fazer outra coisa!”. 

Por outro lado, este jogo funciona para Francisca como um contexto 

favorável para desenvolver trabalho matemático, parecendo subalternizar o 

jogar propriamente dito, destacando a exploração matemática que ocasiona: 

 
Este é um jogo, muito simples, não é nenhum jogo dos que eu 

costumo fazer com eles… É apenas um jogo para servir de pretexto 
para fazerem depois uma análise estatística. Tenho outros, não é? 
Alguns até com materiais sofisticados…(…) Mas eles jogam e depois 
fazem sempre a exploração matemática do jogo, tenho um ficha para 
cada jogo para fazerem sempre a análise da Matemática que está ali… 
em jogo (ri-se com o trocadilho). 
 

Estimar resultados: a utilização crítica da calculadora. Como já 

referi atrás, na segunda aula Francisca lidou com um problema de falta de 

tempo, que procurou resolver corrigindo apenas parte da ficha de trabalho 

pendente para poder avançar com a realização do jogo dos dados. No 

entanto, apesar desta pressão, mesmo depois de ter dado início ao jogo, 

concede voltar atrás. O que justificaria tal retrocesso? 

Segue-se o episódio: 

 
[A resposta à questão 2.3 da ficha de trabalho envolve o cálculo 

de uma percentagem. A professora ouve dois alunos sobre possíveis 
maneiras de realizar esse cálculo na calculadora e dá por terminada a 
correcção, desabafando com os alunos que não dispõem de mais 
tempo para prosseguir com a resolução daquela ficha. Vai 
rapidamente buscar as fichas do jogo dos dados à sua secretária, 
anunciando-o aos alunos].  

No entanto, quando tinha praticamente terminado de distribuir as 
novas folhas, é interpelada por um aluno, que insiste em saber o 
resultado da questão 2.3. 

A: “Senhora Professora, mas afinal quanto é que dá a 2.3?” 
Francisca hesita, consulta o relógio, olha para o aluno. Decide 

regressar à questão: 
P: “Bom, vamos lá ver… Isto vem a dar, reparem lá, é mais ou 

menos a quinta parte de 9 milhões e qualquer coisa... não é?” 
Aluno, prontamente, voz forte:  
A: “862 mil 540!” 
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Outro aluno diz alto o valor que encontrou na calculadora, 
Francisca não se dá por satisfeita: 

P: “Oiçam lá uma coisa: porque é que o resultado tem de ser 
perto de dois milhões e não pode ser outra coisa qualquer?” 

A: “Porque foi isso que deu...” 
P: “Mas porquê!? Vamos lá a pensar! Vocês estão a calcular o 

quê? [Faz breve pausa e depois avança] Nove milhões oitocentos e 
não sei quê, é próximo de que valor? Em números redondos?” 

A: “De dez milhões!” 
P: “Exactamente, de dez milhões! Portanto, então se este valor é 

um pouco menos de dez milhões e este valor é um pouco maior que 
20%, o resultado tem de dar perto de dois milhões, não é verdade? 
Não é assim?” 

 
(registo de aula de 18 de Maio, 2ª hora) 

 

Apesar da pressão do tempo, a professora acedeu a voltar a uma 

questão que já tinha dado por encerrada. Ao ser questionada sobre um valor 

exacto, preferiu optar por propor uma estimativa, valorizando mais a 

compreensão da ordem de grandeza do valor obtido do que o valor 

propriamente dito. Dar prioridade às estimativas é para si, explica com 

convicção, essencial para desenvolver uma utilização adequada da 

calculadora, onde o espírito crítico tem de estar sempre presente. Por isso 

não perdeu esta oportunidade:  

 
[Porque fiz isto?] Com a finalidade de eles fazerem a crítica do 

resultado que é uma das coisas que eu estou sempre, sempre, sempre a 
apelar. Porque os miúdos constantemente fazem erros monstruosos, o 
que dá a calculadora é o que é, e então eles põem lá. Isto é um dos 
meus cavalos de batalha, sempre! Nós temos de olhar... Por isso é que 
eu também digo: “É necessário também ter cálculo mental” Eu estou 
sempre a fazer esse apelo e estou sempre a dizer: “Deu tanto?” E 
geralmente há sempre alguém que tem um erro qualquer. E aproveito 
sempre o erro nesse sentido para dizer: “É plausível? Nós temos 
sempre de ver se é plausível!”. E às vezes até tenho de lhes explicar o 
que é que quer dizer plausível, então no primeiro ano… E às vezes 
pergunto: “Então vamos lá, o que é que quer dizer plausível? Não 
sabem?” Às vezes lá há algum que já sabe... “A gente tem de ver se é 
razoável, se tem alguma razão de ser! Então vamos pensar, como é 
que nós vamos pensar para ver se aquilo pode ser!” Portanto, fazer a 
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crítica do resultado. E estou sempre, sempre, sempre a apelar. Isto é 
um daqueles meus cavalos de batalha porque para eles é assim: Está 
na calculadora, está certo! Nem sequer reparam ou não...”. 

 

Relacionar com a realidade: descodificar o que nos rodeia. Na 

ficha de trabalho da primeira aula, Francisca inclui duas questões, de 

interpretação e análise, que se baseiam em contextos e dados reais. A 

primeira refere-se ao último recenseamento geral da população portuguesa 

(INE, 1991). São colocadas duas questões que implicam a consulta de uma 

tabela onde a população está agrupada segundo os grupos etários 

correspondentes a crianças (0-14 anos), jovens (15-24 anos), adultos (25-64 

anos) e idosos (65 e mais). As questões não são directas, os alunos têm de 

trabalhar sobre os dados para obter as respostas, mas sem que isso implique 

muito cálculo. A ênfase é posta na interpretação, chegando a discussão a 

problematizar aspectos sociais.  

Segue-se o registo relativo à correcção: 

 
Uma aluna parece ter dúvidas e Francisca entra em diálogo com 

ela para esclarecer a resposta. Um aluno comenta que era de prever 
que o grupo etário em que há mais pessoas fosse o 25-64, pois é o 
grupo dos adultos. A professora aproveita para fazer uma discussão 
acerca dos pesos relativos dos grupos etários, da evolução prevista de 
envelhecimento populacional, da tendência para o crescimento do 
grupo etário 65 anos e mais. Chegam mesmo a falar das implicações 
relativamente à população trabalhadora e à população envelhecida, 
problematizando algumas questões sobre a segurança social e a 
reforma dos idosos.  

P: “Se já vai haver problemas porque não há dinheiro para pagar 
as reformas àqueles que estão a trabalhar, imaginem se fossem menos 
os que estão a trabalhar do que aqueles que são reformados... Era um 
problema, não é? Se fossem menos os que estão a trabalhar depois 
como é que a gente produzia? Era complicado...” 

 
(registo de aula de 18 de Maio, 2ª hora) 
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Francisca justifica a proposta desta questão e a correspondente 

valorização, na discussão em aula, dos aspectos sociais implícitos na 

questão com a sua vontade de transmitir aos alunos a ideia de que a 

Matemática está relacionada com a realidade. Refere a sua preocupação: 

“Sempre que possível, gosto de ligar ao real, para que eles percebam que 

isto não é nada de fora, que a Matemática nos faz perceber o que nos 

rodeia”. 

 

Avançar conteúdos: lançar a âncora. Na primeira aula, ao fazer a 

apresentação da ficha de trabalho sobre Estatística aos alunos, Francisca 

traz à cena um tema matemático que não faz parte do programa do 2º ciclo 

mas sim do 3º. Sinto-me surpreendida, acompanho com especial interesse: 

 
A professora prossegue a leitura da ficha, mas demora-se mais 

na terceira questão, que pede para determinar quantos portugueses 
responderiam “assim-assim”, considerando que as pessoas que foram 
entrevistadas representam a população portuguesa. Pergunta aos 
alunos:  

P: “Quando é que as pessoas fazem este tipo de perguntas? Para 
que é que será? O que é que vocês acham?” 

A: “Para fazerem entrevistas....” 
P: “Mas qual é o objectivo de fazerem essas entrevistas às 

pessoas?” 
A: “Ficar a saber o que elas pensam...” 
P: “Mas quando fazem... Chegavam aqui à escola e começavam 

a fazer as entrevistas todas cá na escola...Acham que era assim?” 
A: “Não!” 
P: “Porque é que não?” 
A: “Não...” 
P: “Queriam fazer a recolha dos dados. Há cá 600 pessoas na 

escola. Podiam fazer as seiscentas entrevistas todas na escola? Acham 
que era assim?” 

A: “Não!” 
P: “Porque é que não?” 
Uma colega bate à porta a pedir qualquer coisa, Francisca 

atende-a em meio minuto. Volta de novo para os alunos, justificando-
se e desabafando: 
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P: “Desculpem lá, mas era uma professora que precisava de 
alguém do conselho directivo e como não encontrou ninguém veio-me 
bater à porta da aula! Enfim! Pronto, adiante! O que é estávamos a 
fazer, o que é que eu estava a perguntar?”  

Os alunos tentam ajudar a recuperar o fio à meada, Francisca 
lembra-se: 

P: “Ah! Era assim, a minha pergunta é esta: se quisessem fazer 
uma sondagem — Jorge, presta lá atenção... Se quiséssemos saber o 
que é que os portugueses pensavam — fazer uma sondagem é ter uma 
ideia do que é que os portugueses pensam! Então as sondagens 
políticas não servem para saber em quem é que os portugueses vão 
votar? Reparem, eu não vou perguntar a todos os portugueses! Então, 
porque é que fazer estas entrevistas todas aqui na escola não podia 
ser?” 

Os alunos estão muito interessados, vários querem responder, 
Francisca levanta o braço para disciplinar as intervenções. 

P: “Um de cada vez!”  
A: “Porque os alunos têm quase todos a mesma idade...” 
P: “É um exemplo! Na escola há muitos professores e 

empregados, mas não era fácil arranjar-se 600 pessoas sem incluir 
muita gente com idade...” 

A: “De onze ou doze...” 
P: “E será que tanta gente dessa idade dava um sentimento geral 

dos portugueses? Então?”  
A: “Não, não!” 
P: “E terá só a ver com a idade?” 
Vários alunos acenam negativamente com a cabeça, a professora 

insiste. 
P: “Não? Então o quê mais?” 
A: “Pessoas de vários níveis culturais…” 
P: “Portanto, reparem lá, quando se faz uma sondagem, ou 

quando se faz um inquérito, não se vai perguntar a toda a gente sem 
ter o cuidado de quê?” 

A: “Perguntar em muitos lados.” 
P: “Exactamente. Normalmente tem de se ter cuidado... Por 

exemplo, se se fosse fazer as perguntas todas aqui, se calhar as 
respostas eram diferentes do que se fossem fazer as perguntas todas 
noutro lado, por exemplo. Ou fazer as perguntas todas aqui ou, por 
exemplo, ir a uma zona onde há grandes intelectuais, cientistas e não 
sei quê mais... ou a uma universidade...” 

Ri-se, dirigindo-se a mim, e depois, em cumplicidade com os 
alunos: 

P: “Deixa cá, já agora, aproveitar para dar uma colher de chá!” 
— Os alunos sorriem, a professora prossegue: 
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P: “Ou, por exemplo, ir, sei lá, a uma zona rural, ou a uma zona 
de mar, não é? Quando se fazem as perguntas—normalmente as 
pessoas vão ao acaso, não vão escolher quem é a pessoa a que vão! 
Mas é preciso ter cuidado… com o quê?” 

Aluna: “Com a diversidade.” 
P: “Em termos de diversidade, exactamente!” 
Daniel: “Então devia ser uma pessoa de uma fábrica, outra 

cientista, sei lá, outro do comércio...” 
P: “E o Daniel está já a avançar com critérios para como 

constituir uma amostra. Isto não é matéria que vocês tenham de saber. 
Não faz parte daquilo que vocês precisam de saber! Mas como vocês 
sabem, eu também gosto de às vezes ir dando aquele cheirinho mais à 
frente... Quando... E quando se fala de uma amostra representativa, 
quando ouvem falar disso, já sabem que é relativa a uma sondagem e 
já sabem que cuidados é que devem ter quando vão constituir uma 
amostra, está bem? Então estas seiscentas pessoas, são uma amostra, e 
dão-me uma ideia sobre o que pensa o resto do país.” 

 
(registo de aula de 18 de Maio, 1ª hora) 

 

Na reflexão posterior, a professora explicou-me que tinha previsto 

introduzir a ideia de amostra representativa, “vinha a propósito”, 

aproveitando a ocasião para lhe fazer uma abordagem informal, num 

registo de conversa com os alunos. Justifica esta sua opção com a 

preocupação que sempre tem de “deixar sempre umas pontinhas que eles 

depois venham a agarrar um bocadinho mais tarde”, que sirvam de 

“âncora” para o que hão-de vir a aprender futuramente:  

 
Uma amostra representativa.... Isso não é do programa, não é? A 

razão porque fiz isso? Eu... Isto também é uma forma de estar minha, 
que é assim. Sempre que... eu tenho a preocu... a tendência é sempre 
avançar um bocadinho mais — especialmente quando as turmas o 
permitem, como é o caso desta, não é? — do que aquilo que é 
estritamente do programa. Porquê? Aquilo serve como âncora para 
aquilo que está a seguir!  
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Discurso  

 

Nas aulas de Francisca aconteceram diversos episódios que considero 

significativos para compreender o tipo de discurso que ela promove. 

Quando me refiro a discurso, refiro-me àquilo que acontece na interacção 

entre os diversos elementos da turma quando envolvidos em actividade 

matemática, àquilo que vai surgindo, tantas vezes espontaneamente. É 

visível que Francisca procura dar um papel importante aos alunos na 

descoberta dos conhecimentos, não só pela natureza das tarefas e na forma 

como as explora, mas também pelas mensagens que vai explicitamente 

dando aos alunos. Para além disso, a professora vai também veiculando 

mensagens sobre a própria Matemática. 

De seguida, apresento quatro episódios de aula onde a professora 

tomou, em acção, decisões relacionadas com o discurso das aulas que 

leccionava. 

 

Conseguir descobrir é um grande valor. Um dos episódios que me 

chamou a atenção sucedeu na última aula a que assisti, depois de ter sido 

concluída a sistematização da actividade que permitiu obter a fórmula para 

o cálculo da área do círculo. Como já referi, a professora estava satisfeita 

por ter conseguido proporcionar aos alunos uma abordagem em que eles 

mesmos conseguiam chegar à fórmula. Mas a páginas tantas, o seu bom 

humor alterou-se…  

Segue-se o episódio: 

 
[A reconstrução do processo seguido para obter a fórmula durou 

quase toda a aula. No final, a professora apaga tudo o resto e deixa 
ficar apenas a fórmula no quadro. Os alunos passam para os 
cadernos.] 

A páginas tantas, um aluno comenta: 
A: “Ah! Tanta coisa para isto…” 
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A professora reage de imediato: 
P: “Diz lá…” 
A: “Ó Senhora Professora, o que estivemos a fazer não é preciso 

para nada! O que interessa é isto! Tanta complicação…” 
P: “Achaste muito complicado?” 
A: “Assim é mais fácil!” — aponta para a fórmula escrita no 

quadro. 
A professora responde, cara séria, tom seco: 
P: “É sempre mais fácil quando já está feito ou vemos os outros 

a fazer, não é? Mas se calhar se não tivesses feito o que fizeste ontem, 
hoje não percebias… E é melhor para ti tu saberes ir ter com as coisas 
do que esperares que elas venham ter contigo.” 

 
(registo de aula de 16 de Junho) 

 

Na reflexão posterior, Francisca comenta este episódio, explicando as 

razões da sua reacção mais áspera: “É a tal história de dar o peixe ou de 

ensinar a pescar! Eu quero que eles aprendam a pescar, mas aquele antes 

queria o peixinho no prato, de preferência até já sem espinhas nem nada!” 

Contrariar a postura de “preguiça mental” é uma prioridade de Francisca, 

que aproveita todas as situações, afirma, para fazer com que os alunos se 

apercebam e valorizem a própria capacidade de alcançar, neste caso, 

conseguir determinar por eles próprios uma fórmula. 

  

Ter espírito crítico é indispensável. No final da aula em que os 

alunos realizaram a actividade sobre o círculo, observei uma situação 

curiosa. Um aluno estava com o olhar perplexo, olhava para a ficha como 

se quisesse compreender mais do que o que conseguia. Dirigiu-se à 

professora e expôs a situação: “Senhora Professora, a altura do meu 

triângulo é diferente do que dá o perímetro com a fórmula…” O aluno 

apercebeu-se de que havia um desfasamento entre as medidas que tinha 

obtido através da medição directa e as que obtinha através da fórmula — e 

isso parecia intrigá-lo. Francisca percebeu logo a questão do aluno. 

Valorizou o facto de ele ter notado a inconsistência e tentou que aventasse 
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possibilidades para a explicar, reservando a discussão do assunto para a 

aula seguinte.  

Segue-se o episódio: 

 
 [no início da discussão colectiva, a professora refere-se aos 

trabalhos produzidos pelos alunos na aula anterior e que analisou em 
casa:] 

P: “Eu não vi aqui problemas de especial, mas há alguns 
aspectos… Agora gostaria de falar e depois logo se veêm as vossas 
dúvidas, está bem? Vou falar para poder orientar isto de uma forma 
que possamos aproveitar para ver tudo… Ora relativamente aos 
vossos erros, que detectei ao ver os vossos trabalhos, há uma situação 
que me preocupou… Embora seja uma situação que seja aqui um 
bocado lateral porque o objectivo da ficha também não tinha a ver 
com isso. E se calhar também resultou de termos usado como material 
a plasticina, uns rolos estarem mais grossos e tal… Há grupos em que 
a medida da altura não está correcta! Mas este erro não influenciou em 
nada o vosso raciocínio! Tanto que eu…” 

A: “Medimos mal mas pensamos bem, não foi?” 
P: “Pois foi. E agora vamos lá ver como é que eu sei que vocês 

se enganaram? Como é que vi que vocês se tinham enganado? Agora 
quero que vocês me digam!” 

A: “A professora viu!” 
P: “Desculpem lá! Eu andei lá a medir os vossos triângulos?” 
A: “Não!” 
P: “Não! Como é que eu digo que as medidas estão erradas, 

como é que eu vi que se tinham enganado?” 
A: “Porque as medidas eram todas diferentes…” 
P: “Pois eram, mas tinham de ser porque os triângulos também 

eram diferentes!” 
A: “Fazendo o perímetro! — responde timidamente o tal aluno 

que se tinha manifestado no dia anterior sobre o assunto.” 
P: “E então como é que eu podia ver a partir do perímetro? 

Explica lá…” 
O aluno não consegue avançar sozinho e Francisca tenta ajudar. 

Ele vai explicando, orientado pelas perguntas da professora mas ciente 
do que estava a dizer. A professora concretiza no quadro, enquanto 
falam: 

P: “Então a circunferência como era? O raio media…” 
A: “4…” 
P: “O raio media 4 cm…E então? Como é que eu calculava o 

perímetro?” 
A: “Era 4 vezes 3,14…” — responde outro aluno do lugar. 
P: “Só?” 
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A: “Não…” 
P: “Então?” 
A: “Falta multiplicar por dois!” 
P: “Exactamente… porque o perímetro é igual a duas vezes raio 
vezes pi… “ 
A: “Ia dar 2 vezes 4 cm vezes 3,14…” 
 
A professora escreve no quadro: 

r = 4 PO = 2 x r x � 

PO = 2 x r x 3,14 
 

P: “E eu fiz esta operação, 2 vezes 4 cm vezes 3,14 e vi que em 
alguns grupos não dava certo, pronto! Porque é que eu acho que me 
devo preocupar muito com isto? Isto não era uma coisa, como eu vos 
disse, muito importante nem pouco mais ou menos. Só que eu acho 
que em todos os trabalhos que vocês fazem, têm de estar o espírito 
crítico… O que é que eu quero dizer com isto? O espírito crítico está 
em qualquer conhecimento”. 

 
(registo de aulas de 15 e 16 de Junho) 

 

Na reflexão posterior, a professora justificou as suas opções. Decidiu 

fazer uma discussão geral sobre o assunto, apesar das inconsistências dos 

valores se verificarem apenas em dois grupos, para “tentar desenvolver 

neles o espírito crítico, para eles serem capazes de pensar porque é que as 

coisas são como são e descobrirem onde estão os erros”. 

 

A Matemática é poderosa. Na aula em que foi feita a síntese sobre as 

actividades desenvolvidas com vista a obter a fórmula do cálculo da área 

do triângulo, observo uma situação algo “sensível” e completamente 

inesperada. Segue-se o episódio: 

 
[depois de analisados os resultados das diversas actividades, que 

cobriam os casos possíveis de triângulos, a professora pede uma 
síntese:] 

P: “O que é que vocês descobriram com as diversas experiências 
que fizeram com os triângulos? Diz lá, Daniel…” 
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Daniel começa a falar mas nem toda a gente presta atenção. 
Francisca ordena: 

P: “Oiçam todos!” 
Daniel: “A área do triângulo é igual à base vezes a altura a 

dividir por dois.” 
Professora escreve no quadro: 
 

A = (bxa) / 2 
 

P: “Então, vamos lá reparar, o que é que isto nos diz sobre a 
forma de calcular a área de um triângulo? O que é que temos de saber 
obrigatoriamente?” 

A: “A base e a altura do triângulo.” 
P: “Pronto, depois é só, em situação, substituir a base pelo valor 

correspondente e a altura a mesma coisa. Portanto, isto serve para, em 
qualquer situação — e isto é daquelas coisas que nem Nosso Senhor 
consegue mudar!— em qualquer situação, vocês, na Geometria que 
estudam, a área do triângulo é igual à base vezes a altura sobre dois! E 
ninguém pode dizer algo diferente! — a não ser que os sistema de 
referência seja outro diferente, não é? Mas nesta Matemática, nesta 
Geometria que vocês estudam, nem Nosso Senhor pode dizer que isto 
é de outra maneira! Portanto…” 

A: “Não diga isso!” 
P: “Digo, digo!” 
A: “Não diga!” 
P: “Digo! Digo e assumo!” 
A: “É impossível!” 
P: “Este triângulo que vocês estudam…” 
A: “Ó Stora, Nosso Senhor pode tudo! Até pode fazer a gente 

esquecer-se disso!…” 
P: “Ah! Pode fazer-vos esquecer! Mas isto não deixa de ser 

assim…”  
Os alunos continuam a discutir os poderes de Nosso Senhor e 

Francisca não os contraria mais, prefere acabar com a conversa.  
P: “Bom! Agora deixemos lá as liturgias e vamos para a 

Matemática.”  
 

(registo de aula de 8 de Junho, 2ª hora) 
 

Francisca ri-se ao comentar a situação: “Não sabia que ia ferir as 

susceptibilidades do Leonel! Disse logo que Nosso Senhor podia tudo!” A 

sua intenção, explica, é tentar que os alunos sintam o poder da fórmula, a 
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sua aplicabilidade a qualquer triângulo, bem como os dados que são 

necessários saber para conseguir o resultado: 

 
É um bocado para perceberem que aquela fórmula serve para 

todas as situações, para todos os triângulos, para todos os rectângulos, 
é assim que se calcula a área! E quando não podemos usar o 
quadriculado, temos de arranjar uma fórmula para o fazer. 
 

A Matemática é síntese. Na sétima aula a que assisti, os alunos 

trabalham em grupo na tarefa sobre a área do círculo. Recordo que os 

alunos precisavam, nesta fase, de identificar a correspondência entre os 

elementos do triângulo e os do círculo e de fazer a respectiva substituição 

na fórmula da área do triângulo, simplificar os cálculos possíveis, obtendo 

assim a fórmula da área do círculo. A aula estava perto do fim, já todos os 

grupos tinham dado por concluído o trabalho, quando Francisca, que 

acompanhava os grupos circulando pelas mesas, identifica uma dificuldade 

que considerou geral. Decide então dirigir-se à turma.  

Segue-se o episódio: 

 
A professora vem ter comigo e diz-me baixo mas visivelmente 

excitada:  
P: “Há um grupo que já acabou! Mas há muitos que não estão a 

simplificar os cálculos todos, fizeram tudo bem mas falta-lhes 
simplificar mais…” 

Vai junto ao grupo mais adiantado e entrega-lhe o problema da 
semana nº 22, uma versão do clássico problema da comparação das 
áreas de pasto da ovelha e do cordeiro, aqui, um círculo e um 
quadrado.  

Depois decide dirigir-se à turma, para recordar, com exemplos 
concretos, a lei do corte e as regras das operações com potências, que 
os alunos pareciam não lembrar bem.  

Perto da hora de saída, pergunta alto: 
P: “Preciso de saber uma coisa, antes de recolher as fichas. O 

que eu preciso de saber é isto: Toda a gente chegou à questão 10.2?” 
Três grupos dizem que sim, os outros não se manifestam. 

Entretanto, a professora vai insistindo junto dos grupos que se 
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certifiquem de que efectuaram todas as simplificações possíveis. A 
páginas tantas, afirma alto: 

P: “Os matemáticos são muito económicos. A lei mais 
inteligente da natureza é a lei do menor esforço. Será que todos 
chegaram a uma fórmula que é a mais abreviada? Quero que tenham 
consciência disso! Eu vou levar para casa as fichas e amanhã 
falamos…” 

 
(registo de aula de 15 de Junho, 2ª hora) 

 

Ao comentar este episódio, Francisca justifica a sua intenção, 

afirmando que muitas vezes evoca a economia da Matemática aos alunos. 

Pretende que os alunos se apercebam que as fórmulas matemáticas 

correspondem a formas de escrita o mais simplificada possível, e que 

reconheçam a vantagem que isso representa pela eficiência que possibilita 

na determinação dos valores pretendidos. Por isso também aposta sempre 

na análise das fórmulas propriamente ditas, como no caso, em que pergunta 

exactamente aos alunos: “Se eu quiser saber a área de um círculo, só 

preciso de saber o quê? Basta o raio, não é? Basta o raio!”  

 

 

Síntese  

 

Francisca lida este ano com uma turma de excepção, muito activa, 

com excelente aproveitamento escolar, motivada para trabalhar, com 

grande vontade de fazer bem. O seu senão é o reduzido relacionamento 

entre dois grupos distintos, o das raparigas e o dos rapazes. O horário 

agrada-lhe, sobretudo porque consegue ter duas aulas consecutivas. As 

salas de aula são adequadas, uma delas tem material didáctico específico da 

Matemática. 

Durante o decurso das aulas, Francisca vai tomando diversas decisões. 

Para além daquelas que a planificação já deixa antever, existem muitas 
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outras que são completamente imprevisíveis, quer porque só são evocadas 

na situação de aula, quer porque são despoletadas por reacções da turma. 

Factores como o comportamento dos alunos, a sua predisposição e 

interesse para o trabalho, a sua adesão e resposta à tarefa matemática, as 

dificuldades que manifestam, influenciam o rumo da aula em aspectos tão 

distintos como a sua estrutura, o ambiente, o desenvolvimento da 

actividade matemática, o discurso que lhe está associado.  

Relativamente à estrutura da aula, que normalmente tem pré-definida, 

Francisca admite variações. Pode acontecer alterar a sequência da aula, 

ajustar o tempo das tarefas, fazer parêntesis no curso pensado, justificando 

estas alterações, no essencial, pela sua preocupação e vontade em ir de 

encontro aos alunos, seja para não defraudar expectativas, seja para 

valorizar o seu papel na definição da aula.  

Relativamente ao ambiente da aula, Francisca aposta num clima onde 

haja lugar ao desenvolvimento de “objectivos sócio-afectivos”, como a 

auto-estima, a solidariedade, a responsabilidade, a autonomia, o espírito de 

iniciativa, o espírito crítico. Procura fazer valer as regras de funcionamento 

da aula, promove a interacção entre os alunos, esforçando-se por dar as 

mesmas oportunidades a todos, mas dedicando atenção diferenciada a 

quem a exige. A sua prioridade é fazer sentir a todos os alunos que são 

considerados. 

No que diz respeito às tarefas matemáticas, destaca-se a variedade de 

actividade matemática que proporcionam aos alunos. Francisca pode 

propor-lhes a descoberta de conhecimentos, a sua aplicação, a relação com 

a realidade, a resolução de problemas, a exploração matemática de um 

jogo, valorizando, nos diferentes casos, o raciocínio matemático que exige 

aos alunos, que são capazes de lidar com um nível de complexidade 

bastante grande, e o prazer que lhes dá por lhes proporcionar a realização 
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de algo de que gostam. Aproveita situações em que surge a oportunidade 

de trabalhar o espírito crítico, em particular, relativamente à utilização da 

calculadora, e outras em que se torna fácil avançar conteúdos extra-

programáticos, especialmente motivador com a turma em causa. 

No que diz respeito ao discurso, evidencia-se a preocupação de 

Francisca em tornar os alunos parte activa no processo de construção do 

saber. Está atenta às situações da aula, quer sejam por si introduzidas, quer 

surjam de reacções dos alunos, em que pode veicular mensagens sobre o 

papel dos alunos, que pretende tornar conscientes da sua capacidade de 

descobrir autonomamente conhecimentos matemáticos. Introduz também 

comentários sobre a natureza deste domínio, veiculando, no essencial, três 

ideias: a Matemática é poderosa, é universal, é síntese. 

 

 

Sentir as práticas curriculares 
 

 

Esta secção dá conta do modo como a professora vê as suas práticas 

curriculares. Um primeiro aspecto que importa considerar é a sua relação 

com o currículo oficial. Qual a reacção de Francisca ao currículo actual e, 

em particular, aos programas de Matemática do 2º ciclo? Que papel tem 

este currículo nas suas práticas? Cumpre ou não cumpre o programa? De 

seguida, debruça-se sobre o protagonismo curricular da professora. Como é 

que Francisca se exerce nas práticas curriculares? Considera ter um papel 

significativo da definição do currículo que põe em acção? O que é da sua 

autoria? Em que domínios se expressa? Um terceiro ponto diz respeito à 

legitimação das práticas curriculares. Como justifica Francisca as decisões 

que toma neste domínio? Quais são as razões das suas opções? Que 
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compromissos sente? Por último, a atenção centra-se na discriminação das 

influências que a professora identifica para as suas práticas curriculares. 

Quais são os principais aspectos mediadores? Que peso lhes atribui? 

Destaca algum como mais determinante? Como se manifesta a dimensão 

pessoal e profissional de Francisca? 

Os dados relativos a esta secção foram obtidos essencialmente a partir 

da última reflexão pós-aula e da última entrevista realizada, ancorando-se 

naturalmente em todo o trabalho desenvolvido até então.  

 

 

Relação com o currículo oficial 

 

Como já foi salientado na secção 2, Francisca conhece bastante bem o 

Projecto de Gestão Flexível do Currículo, em experimentação na sua escola 

, ainda que com poucas repercussões a nível disciplinar. Mas mais 

completo é ainda o seu conhecimento do programa de Matemática do 2º 

ciclo, o qual lecciona há quase dez anos, tendo dele uma visão bastante 

favorável: 

 
Eu por acaso, até olho para o programa e aceito-o… Portanto, 

não sou crítica relativamente… Não sou crítica, quer dizer… posso 
pensar que determinadas coisas poderiam não ser assim… Mas não 
me custa nada cumprir este programa, este programa não me custa 
nada a cumprir. Acho que está bem, está adequado ao nível etário dos 
alunos e... depois o resto [é comigo]. 

 

É importante compreender qual é, para si, o significado de cumprir o 

programa. Há duas ideias chave que associa a esta ideia. Por um lado, 

centra o cumprimento do programa no desenvolvimento dos respectivos 

objectivos, razão pela qual considera que pode cumprir o programa sem 

esgotar toda a lista de conhecimentos matemáticos: 



Capítulo VI — Francisca 

538 

Cumpro. Cumpro!… Mas não abdico de fazer a gestão desse 
programa, Eu faço a gestão. E claro que posso dar mais peso a uma 
coisa, não é? Por exemplo, eu acho que dar mais peso, às vezes, pode 
significar que determinados conteúdos, que para mim e para a escola 
não são tão importantes como outros, ou que determinados conteúdos 
que podem levar a atingir determinados objectivos que consideramos 
que são os essenciais e que outros dificilmente contribuíram para 
isso… e portanto, posso, posso, abdicar disso. Mas quer dizer, eu não 
deixo de cumprir o programa por causa disso. Porque, digamos, o fim 
último está presente, da mesma maneira. Ainda que determinados 
conteúdos possam não estar. 

  

Por outro lado, avalia o cumprimento do programa por aquilo que os 

alunos dele se apropriam e não por aquilo que o professor lhes “dá”, razão 

pela qual considera pouco relevante o facto do professor expor os 

conteúdos aos alunos, postura que critica em alguns colegas, considerando-

a completamente desadequada à realidade actual. Conta a este propósito 

uma sua intervenção numa reunião de conselho pedagógico, despoletada 

pelo comentário de uma colega que justificava com a obrigação de dar o 

programa o facto de não ter tempo para trabalhar com os alunos os pré-

requisitos que seriam necessários: 

 
E como eu uma vez disse a uma pessoa, mas eu acho que com 

essa resultou, fico contente por ter dito… Isso foi no pedagógico. Eu 
lembro-me que era uma delas… dizia… era de Inglês, do 7º e 8º anos, 
não sabiam nada de nada, já vinham chumbados de trás e por isso é 
que havia aquele número de negativas, que era um horror, para aí uns 
80%, ou assim… com sete alunos na turma! E eu: “Olha!” — disse 
como diziam os velhos (tom segredado) — “Eu dava uma tinta à cara 
se tivesse sete alunos e tivesse uma negativa!”, “Ah, mas é que eles 
não sabem nada e não se interessam e não sei quê… e eu tenho de dar 
o programa!”, “Ah pois! Tu dás! Mas, e eles? Recebem-no?” E eu 
acho que ela se tocou: “O problema que tu tens de pensar é se eles o 
recebem, e o que é que eles recebem.” Pronto, e é isto! É esta postura 
que as pessoas têm e que tem um bocado a ver com o tal… é a postura 
do tempo em que eu fui aluna! Nós estávamos lá para receber e os 
professores estavam para dar. Mas isso nem se questionava, naquela 
altura estava tudo certo (ri-se…). 
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Mas no que diz respeito ao cumprimento do programa, há uma 

questão difícil que Francisca sempre tem de enfrentar, que diz respeito à 

gestão do tempo. Na sua perspectiva, ela consegue desenvolver 

suficientemente os objectivos ao longo do ano lectivo, mas não consegue 

realizar todas as tarefas que gostaria. Apesar de ser muito assídua, sente 

sempre o tempo como pouco para concretizar as ideias que idealiza no 

início do ano: 

 
Mas tenho pena, tenho muita pena porque gostava de fazer 

mais... Sabe o que é, tenho as ideias na cabeça e depois não as 
consigo... vejo que já não posso fazer isto, já não posso fazer aquilo... 
No ano passado cheguei até a fazer alguns jogos em que havia cartas, 
que me deram imenso trabalho, mas já não consegui utilizá-los porque 
o tempo começa a fugir, depois há um feriado que calha aqui e depois 
é não sei quê... E eu raramente falto. E já tenho tudo pensado, no 
início do ano, penso que nesta altura sou capaz de fazer uma coisa 
aqui, e depois faço ali e tal tal — mais ou menos, não é? Depois 
também consoante eles vão rendendo e vão pedindo, depois eu 
adapto... Mas pronto, já vejo algumas ideias de coisas para aplicar 
naquelas situações, que tenham a ver com aqueles conteúdos e etc... e 
depois começo a ter que cortar!  

 

 

Protagonismo curricular 

 
Francisca assume a sua intervenção na definição do currículo que põe 

em acção nas aulas e mais, assume o seu direito a intervir. Reclama 

liberdade, enquanto professora, de fazer uma gestão do programa que vá de 

encontro ao que acha mais adequado: 

 
A gente, naturalmente, tem tendência também a aprofundar mais 

aquilo que nos parece mais importante, isto é mesmo assim, não é? E 
é um bocado subjectivo. Mas também essa é a liberdade que nos fica, 
enquanto professores, de acordo com o plano que fazemos. 
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Esse protagonismo exerce-se em diferentes contextos, em diferentes 

fases, e sobre diferentes aspectos, como foi dado a observar sobretudo na 

secção 4, a propósito da planificação, e na secção 5, sobre o contexto da 

sala de aula. A um determinado nível, reflecte-se sobre os conteúdos 

matemáticos, na sua selecção e na definição da sequência, profundidade e 

tipo de abordagem. Reflecte-se também, e aqui com maior margem de 

expressão, na definição do “como” das aulas, ou seja, das estratégias e 

metodologias de trabalho com os alunos: 

  
O peso que dou às coisas, o que acho que é importante fazer e a 

forma como o faço, isso é comigo. É comigo ou com os colegas, 
portanto, trabalhando com outros colegas também porque gosto de 
trabalhar em grupo. Mas se não tiver grupo… Também lhe digo outra 
coisa — nisto sou mesmo muito… (ri-se e prossegue) Se eu não tiver 
um grupo com quem me entenda para trabalhar, trabalho sozinha. Não 
abdico é de trabalhar as coisas realmente à minha maneira! Vou 
ouvindo os outros colegas e trabalhando… ouvindo-os a eles e 
também reajustando a minha forma de fazer. Porque isso para mim é 
importante mesmo…  

 

O protagonismo de Francisca exerce-se tanto individual como 

colectivamente. A professora considera o papel de outros parceiros, 

nomeadamente na gestão curricular, mas sente uma grande necessidade de 

fazer, como diz, “as coisas à sua maneira”, não abdicando de pôr em 

prática as suas prioridades. A título de exemplo, recordo as opções que 

tomou sobre a aula da descoberta da área do círculo, em que preferiu não 

optar pela programação resultante do colectivo. 

A consolidar esta ideia, há o facto de Francisca explicitar um currículo 

que chama de “seu”. Formula-o em termos de objectivos a desenvolver nos 

alunos. Destaca, pela ordem que indico, os seguintes aspectos: fazer com 

que os alunos gostem de Matemática; conseguir desenvolver o raciocínio 

matemático, com confiança, nos alunos; estimular-lhes o uso crítico do 
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cálculo mental; investir em objectivos de carácter sócio-afectivo, em 

especial, no desenvolvimento da auto-estima, da autonomia, do espírito 

crítico, da solidariedade: 

 
No fundo, o que é que é o currículo para mim? Uma das coisas 

que para mim são fundamentais é fazer com que os alunos gostem de 
Matemática. Ou seja, criar o gosto pela Matemática e pelas 
actividades matemáticas, etc. Pronto. Claro que para criar esse gosto 
depois há várias formas de o fazer, e cada um fará da maneira que 
pensa que é mais importante! Mas eu penso que aquilo que mais me 
toca… uma das coisas que me tocam profundamente é criar o gosto. 
Porque eu acho também que ninguém gosta daquilo que não sabe! 
Portanto, se eles criaram o gosto é porque também conhecem. É 
porque têm conhecimentos matemáticos e mais… aprendem a 
estruturar o seu raciocínio de forma correcta. Portanto, uma daquelas 
apostas dos problemas da semana, daquelas actividades que também, 
para mim, são currículo, é, de facto, raciocinar correctamente, ser 
capaz de raciocinar correctamente, ser capaz de estruturar o 
raciocínio, ser capaz de perante uma situação problemática, ser capaz 
de reagir, digamos, no sentido de não ficar estático perante aquilo, ser 
capaz de perceber o que é que lá está e fazer qualquer coisa. Portanto, 
uma situação de agir sobre qualquer coisa. Outra dimensão que 
também eu gosto de desenvolver, penso que é importante, penso que é 
importante para a vida, não é? Penso que a Matemática terá de ser 
assim… é também o cálculo mental! Eu acho que é uma daquelas 
coisas em que nós temos muito de apostar, porque está muito 
esquecido actualmente, está muito esquecido no 1º ciclo. Eles vêm do 
1º ciclo sem exercitarem nada o cálculo mental… O cálculo mental 
faz falta! Isto para dizer aquilo que eu considero que é o currículo. É 
menos os conteúdos. Continuo a pensar que os conteúdos servem os 
objectivos. Para além disto, também tenho, seja agora na Matemática, 
Ciências ou outra disciplina qualquer, outros objectivos que são mais 
de carácter sócio-afectivo, mas que também lá se chega através da 
Matemática. 

 

Este seu currículo, tem pontos de contacto com o actual currículo de 

Matemática mas está longe de o reproduzir. Ele corresponde, explica 

Francisca de forma consciente, a uma espécie de currículo pessoal, àquilo 

que ela, enquanto pessoa e professora, considera essencial. Como ela diz: 

“Só que eu é que acho que isto é que deve ser, pronto!”. E são estes 



Capítulo VI — Francisca 

542 

aspectos, afirma Francisca, que estão sempre presentes na forma como põe 

o currículo em prática junto aos seus alunos. 

 

 

Legitimação das práticas curriculares 

 
No processo de construção do currículo em acção, Francisca vai 

tomando diversas decisões, umas de carácter mais geral, outras muito 

específicas, umas em contexto de trabalho colectivo com outros 

professores, outras individualmente, outras em contexto de aula, em 

interacção com os alunos. Diversos exemplos foram abordados com 

pormenor nas secções 4 e 5 deste capítulo.  

A justificação das opções que vai fazendo remete-as Francisca, no 

essencial, para o contexto da escola, em especial, do grupo disciplinar, e 

para si mesma. No que diz respeito ao contexto da escola, Francisca evoca-

o por vezes em relação à avaliação das aprendizagens dos alunos, e mais 

frequentemente a propósito dos conteúdos matemáticos. Embora considere, 

recorde-se, que a gestão dos conteúdos matemáticos é aqui feita a nível 

muito geral, preocupa-se em cumprir os acordos do grupo, nomeadamente 

em relação a cortes de unidades:  

 
Mas tenho sempre a preocupação de cumprir o plano que foi 

acordado no grupo [disciplinar]. Porque acho que se cada um ficar 
onde lhe apetece, isto é uma rebaldaria, quer dizer! E para o ano, uma 
turma ficou num ponto, outra ficou noutro — Não acho correcto, 
pronto, não acho correcto! (afirma convictamente e em tom crítico). 
Neste momento, por exemplo, eu estou numa situação de uma certa 
aflição porque tinha-me comprometido — e sempre consegui! — 
chegar ao final dos volumes, mas este ano vai ser muito difícil, 
provavelmente não vou chegar… O programa de 5º ano é grande e nós 
nunca conseguimos terminar o programa de 5º ano, mas vamos 
sempre conseguir cumpri-lo no 6º. Vamos sempre buscar o que era 
para dar e conseguimos fazer isso — à excepção daquela unidade dos 
números relativos…  
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Mas a grande parte das suas práticas são justificadas pela sua própria 

pessoa. Ao longo do seu percurso profissional, Francisca desenvolveu uma 

grande confiança em si mesma como professora, que lhe permite saber, de 

uma forma responsável e fundamentada, o que é melhor para os seus 

alunos:  

 
Eu acho que a idade também nos dá uma segurança (esboça um 

sorriso) A gente perde coisas com a idade mas também ganha outras, 
não é? (rindo) E é o que eu acho. Portanto, eu hoje sinto uma 
segurança que se calhar não sentia aqui há uns anos atrás. E portanto, 
sinto-me à-vontade porque acho que estou a fazer o que é melhor. 
Pelo menos é aquilo que eu sinto. E então se eu acho que estou a fazer 
bem não vou fazer aquilo que eu acho que não é correcto só para 
cumprir determinada coisa que alguém resolve que deve ser assim. 
“Eu cá estou eu para responder!”, é o que eu costumo dizer. Venha 
quem vier, eu tenho as costas largas! E tenho razões! Não faço isto 
para me baldar, não faço isto para não ter trabalho! Nada disso! 
Então… Eu tenho as minhas razões e explico-as!  

 

Esta confiança vem-lhe do seu processo de amadurecimento pessoal e 

profissional. Recorda que há uns anos se sentia muito mais presa ao 

programa do que actualmente e que geria as suas práticas muito em função 

dele, que assim assumia um papel importante a nível da legitimação. Mas 

hoje em dia, Francisca parece querer negar esse papel ao currículo oficial. 

Forçada a responder sobre o assunto, afirma: 

 
Inv.: Mas, portanto, em relação ao currículo, não se sente 

comprometida, constrangida, condicionada, contrariada, obrigada,… 
Prof.: Não. Já me senti, em tempos. Mas eu acho que isso, se 

calhar, tem a ver até mais comigo do que com o currículo (sorrindo 
com ar reflexivo). É assim… O currículo mudou muito, mudou 
muito… Mas é assim: eu acho também que isso também tem a ver 
connosco. Quando nós nos sentimos presos, estamos mais presos do 
que quando não nos sentimos presos (esboça um sorriso breve). Eu 
acho que isto é mesmo assim. Eu acho que… mesmo com o currículo 
antigo, agora, eu não me sentia presa como já me senti! Porque eu 
acho que nós é que temos de nos soltar! A gente é que se prende a ele. 
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Nós é que nos prendemos ao currículo, não é ele que nos prende assim 
tanto. 

 

Desta forma, é em si que Francisca centra, essencialmente, a 

legitimação das suas práticas curriculares. Manifesta-se bastante satisfeita 

com a evolução que conseguiu fazer, destacando explicitamente o papel da 

sua experiência, onde inclui a formação, as trocas com colegas, os livros, o 

trabalho com os alunos: 

 
Eu acho que com a experiência, com o que ouço, com o que leio, 

com o que trabalho, comecei a conseguir dar a volta às coisas e a fazer 
como eu acho que devo fazer. Quando eu, por exemplo, tive aquele 
Clube de Matemática, e achei que a minha grande aspiração era ter 
aquele grupo e a minha grande realização era ter aquele Clube porque 
ia fazer no Clube aquilo que não podia fazer nas aulas! Mas eu acho 
que agora faço muito nas aulas exactamente aquilo que fazia no 
Clube! Portanto… E naquela altura eu pensava que não podia fazer 
porque estava preocupada… aquela história, não é? De os alunos 
ficarem preparados e não sei quê… Eu não tenho dúvidas nenhumas 
que os meus alunos agora não vão pior preparados do que iam naquela 
altura! E eu não estou com aquela… aquela obsessão. E eu acho que é 
um bocado isso. Eu própria me soltei a partir dali e comecei a 
perceber que há muitos caminhos para chegar a Roma (ri-se). E que 
esses caminhos não são, até ao contrário do que eu pensava — porque 
eu sabia isso, tinha medo era de um ser mais demorado e que essa 
demora pudesse pôr em causa determinadas coisas…— E agora acho 
que não, que é uma questão de tempos… Pode parecer mais demorado 
numa determinada altura mas depois cria-se uma dinâmica e um ritmo 
e consegue-se recuperar depois. É isso que eu acho. E se eu mantiver 
os alunos no 5º e no 6º ano, ainda mais confiante me sinto. 

 

 

Influências nas práticas curriculares 

 

As práticas curriculares de Francisca são influenciadas por um 

conjunto de aspectos diversos, postos a descoberto em secções anteriores 

deste capítulo. Na planificação das unidades temáticas e das aulas, tendo 
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sempre presente os alunos, Francisca toma como ponto de partida o 

currículo e desenvolve os seus planos com a inspiração de livros diversos, 

manuais e outros, e de ideias que tem presentes, muitas obtidas em acções 

de formação em que participou, muitas vezes com a contribuição de 

colegas, nomeadamente, do marido. Em contexto lectivo, Francisca está 

constantemente a tomar decisões curriculares, muitas não previstas à 

partida e despoletadas pelos alunos, pelo seu comportamento ou 

predisposição para o trabalho, pela sua reacção às tarefas, por dificuldades 

que apresentam, por necessidade de atenção especial ou mesmo 

diferenciação, e por outras situações que decorrem da interacção 

professora-alunos.  

Ao sistematizar as principais influências do que faz nas aulas, 

Francisca destacou o seguinte: 

 
[O que faço na aula?] Tem a ver com o currículo, claro! E tem a 

ver com as sugestões que vejo, com livros, que gosto de estar 
actualizada e ir vendo... Há assim acções em que participo e que estão 
sempre a reforçar esta tónica, portanto. E também, como isto também 
tem eco em mim, claro que eu vou para isto, não é? Porque no fundo 
nós também só estamos motivados quando já há qualquer coisa cá 
dentro, não é? (…) Portanto, isto acontece-me também com as acções 
de formação, com isto tudo, não é? Tudo aquilo a que se vai, com os 
encontros de professores, etc. Mas também tem a ver muito com a 
situação concreta das crianças, que vão mudando, na aula.  
 

Destaca portanto o currículo oficial, a formação com ele relacionada, 

os recursos, como livros sobre educação matemática, os alunos em situação 

concreta de aula e ela mesma. Mas os aspectos de influência que mais 

valoriza, pelo papel determinante que lhes atribui, são os alunos e a sua 

pessoa: 

 
[O mais importante] são mesmo os alunos. São os alunos e 

aquilo que eu acho, pessoalmente, enquanto professora, que é mais 
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importante… com aqueles alunos em presença, o que é que me parece 
que é importante para eles?  

 

Enquanto professora, Francisca sabe que imprime a sua 

personalidade quer no modo como faz a gestão curricular, quer no 

modo como põe o currículo em acção na sala de aula. Recorda o 

conceito de “currículo oculto” com que contactou na formação em 

serviço, e que reteve por reconhecer a ideia nas suas práticas: 

 
[o que eu faço] tem a ver com isso tudo! Tem a ver com a minha 

experiência, com a minha forma de… — porque no fundo, é aquela 
história: quando eu fiz estágio, por acaso, foi uma coisa que achei 
piada, foi aquela noção de currículo oculto, e que eu acho que tem 
muito a ver comigo, tem tudo a ver. Eu tenho a noção de que imprimo 
uma certa.... a minha personalidade está ali [na aula]! E é por isso que 
eu me envolvo, é por isso que me dá prazer, é por isso que eu gosto 
mesmo de dar aulas!  

 

 

Síntese 

 

Para Francisca, o currículo define-se em função dos alunos, tendo 

sempre presente que o que eles aprendem não se mede pelo que o professor 

lhes dá, mas sim pelo que se apropriam. É certo que o currículo oficial é 

para si importante, mas parece usá-lo sobretudo como uma referência. Tem, 

em relação a ele, uma atitude favorável, mas não abdica de o gerir à sua 

maneira — embora acolha as decisões gerais do grupo disciplinar no que 

diz respeito aos conhecimentos matemáticos. Reserva-se a liberdade de 

exercer o seu espírito crítico e a sua subjectividade para definir as suas 

opções curriculares.  

No que diz respeito aos conteúdos, a sua intervenção passa muito pela 

selecção e pela decisão do nível de profundidade e tipo de abordagem, 
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sendo os temas do programa a base de trabalho. O mesmo não se passa 

com as metodologias para a sala de aula, em relação às quais a professora 

sente um grande à-vontade em exercer o seu protagonismo absoluto, 

decidindo-as sozinha ou com o seu grupo de trabalho.  

Sente-se muito confiante na sua capacidade de decidir o que é melhor 

para os alunos, ancorando-se na experiência profissional vasta, onde 

destaca o papel da formação, dos livros, das trocas com colegas, e 

sobretudo, da sua síntese pessoal sobre a experiência lectiva. Em termos de 

principais influências da definição do que faz, embora refira o currículo 

oficial, dá mais peso ao currículo da escola, aquele que é acordado no seio 

do grupo disciplinar e que procura desenvolver com os alunos. Mas a maior 

influência é mesmo o contexto da sala de aula, onde vive a interacção com 

os alunos, principais factores das suas decisões. 

No final deste capítulo, não deixa de ser interessante reparar na 

metáfora que Francisca usa para se referir ao currículo. Vê-o como “uma 

ponte” e esta imagem tem como referentes os alunos. Para rematar, a sua 

explicação: 

 
A minha imagem que tenho de currículo é um bocado... uma 

ponte…uma ponte entre tudo… (descreve devagar arcos com os 
braços, em várias direcções). Eu vejo um bocado isto tudo como uma 
ponte. (…) [Porquê?] Eu acho que é um bocado porque eu vejo 
sempre em função dos alunos. E portanto, para mim, como currículo é 
o que eles aprendem e não o que eu ensino, então o que eles aprendem 
são para mim sempre coisas que vão fazendo pontes para a realidade... 
ou outras formas de ver a realidade… ou outros olhos de ver, pronto. 
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