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Capítulo V 

 

 

Margarida 
 

 

 

 

Margarida é, como já referi, o nome que neste estudo assumiu a 

professora do ensino secundário. Este capítulo é-lhe inteiramente dedicado. 

Começo por uma apresentação breve da professora, traçando o seu percurso 

pessoal e profissional. De seguida, caracterizo de forma mais aprofundada 

a professora que ela é, dando atenção ao seu eu profissional e ao seu 

conhecimento didáctico. O seu contexto escolar é também aqui descrito, 

em especial o seu grupo disciplinar e o trabalho que nele é realizado, 

nomeadamente a propósito do ajustamento do programa de Matemática 

ocorrido em 1997. A forma como gere o currículo, quer no plano colectivo, 

quer no individual, são igualmente objecto de interesse, assim como o é a 

forma como põe o currículo em acção junto dos alunos, sendo este último 

ilustrado com diversos episódios das aulas a que assisti. A sua reflexão 

sobre a forma como sente as suas práticas curriculares fecha o capítulo. 
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Da pessoa à professora 
 

 

Esta secção pretende dar a conhecer Margarida. Começo por recordar 

como a conheci e as impressões que dela retive, prosseguindo com uma 

breve caracterização mais completa da sua personalidade. Que tipo de 

pessoa é? Que aspectos mais se destacam? Como é o seu dia-a-dia? De 

seguida, dou a voz à professora, que descreve o seu percurso biográfico, 

pautado pelos momentos e fases que mais a marcaram. Como se tornou 

professora de Matemática? Quais foram as experiências profissionais mais 

significativas? O que aprendeu com elas? Como vê a sua evolução 

profissional?  

Os dados relativos a esta secção foram essencialmente obtidos a partir 

da primeira entrevista e complementados por apontamentos das conversas 

informais que mantivemos ao longo da fase de recolha de dados, nos quais 

a professora foi revelando alguns aspectos da sua vida privada. 

 

 

Breve retrato 

 

Conheci Margarida em 1995. Eu pertencia à comissão organizadora 

do ProfMat e ela fazia parte do grupo de apoio local da escola onde o 

encontro se realizou. Lembro-me que se ofereceu para tratar dos arranjos 

de flores para a decoração das salas, revelando um bom gosto na altura 

muito elogiado. No ano seguinte, estreita-se o nosso contacto, desta vez 

com uma maior proximidade e duração. Partilhámos a orientação de um 

núcleo de estágio de Matemática, Margarida como orientadora da escola, 
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eu como orientadora da universidade. Retive dessa altura o seu sentido de 

responsabilidade, o seu profissionalismo, a facilidade da nossa relação.  

Quando listei nomes possíveis de professores do ensino secundário 

para trabalhar comigo nesta investigação, Margarida ficou à cabeça. Depois 

do meu telefonema, recebeu-me no dia seguinte em sua casa. Primeiro 

actualizámos a conversa sobre os filhos, depois falei-lhe do meu trabalho, 

explicando-lhe que me interessava por estudar de que forma entendia o 

currículo e o punha em prática no seu dia-a-dia. Ela, que me ouvia com 

atenção, interrompeu-me com vivacidade, exclamando: “Ai, Ana Paula, 

não me fale do currículo! Para mim, os currículos, são patamares de 

insegurança!” E eu pensei: “Isto promete!” Registei o desabafo, que mais 

tarde daria o mote a uma longa entrevista. No final de me ouvir, aceitou 

colaborar comigo, dizendo com um sorriso: “Se eu puder ser útil…”  

Margarida tem pouco menos de quarenta anos. É morena, estatura 

média, com uma figura agradável. Veste-se num estilo jovial, sempre com 

roupas bem tratadas, usando um leque de cores com que bem combina: 

castanhos, amarelos, laranjas, verdes. A sua aparência geral é bastante 

cuidada. Usa uma maquilhagem discreta, os cabelos compridos sempre 

penteados, as mãos arranjadas, unhas pintadas. 

Quem a vê à distância associa-lhe uma certa calma, em parte devido à 

forma como se movimenta. Mas no contacto directo, essa impressão 

desvanece-se a favor da alegria que Margarida parece transbordar ao 

encontrar as pessoas. Tem sempre um sorriso pronto a quem se lhe dirige e 

fala-lhe com entusiasmo, num discurso bem disposto e recheado de 

“larachas”. Conversar é, confessa, uma das coisas que mais gosta de fazer 

na vida.  
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Para além de simpática, é muito educada e atenciosa, sempre num 

estilo leve e informal. Tem um trato afável, que se manifesta pelo tom de 

voz e por uma certa doçura no olhar. 

Vive com entusiasmo as situações em que se envolve, sejam ou não da 

sua iniciativa, tendo em geral ideias e opiniões para partilhar, 

nomeadamente no trabalho com os colegas. Esta forma de estar, que inclui 

uma grande dose de determinação que se manifesta sempre que se decide a 

fazer algo, é aquela que sente que lhe é própria: 

 
Eu quando me dedico a qualquer coisa, ou me dedico ou não me 

dedico! E se me dedico, estou a 100%. E no momento em que eu 
estou a fazer uma actividade, seja de que natureza for, seja familiar, 
seja pessoal, individual, seja na escola, eu estou a 100%, eu acho que 
estou a 100%.  

 
Reconhece ter uma grande propensão para ajudar os outros e o seu 

gosto em ser útil leva-a por vezes a envolver-se em actividades que não 

desejaria, nomeadamente na escola. Diz ter muita dificuldade em dizer não, 

sobretudo se lhe falam ao coração, e que essa sua característica é bastante 

visível para quem a conhece.  

A propósito, conta que uma colega, vendo-a indecisa sobre aceitar ou 

não, a meio do ano lectivo, a orientação de uma profissionalizanda de outra 

escola que ainda não tinha a situação resolvida, lhe disse: “Vais para casa e 

vais escrever 100 vezes num papel: Tenho que aprender a dizer que não! 

Tenho que aprender a dizer que não! Tenho que aprender a dizer que 

não!… Só depois é que telefonas a dar resposta.” Desta vez, Margarida 

acabaria por recusar o cargo, principalmente, explica, porque evita 

“situações atabalhoadas” que lhe transmitam insegurança. Gosta de 

relações francas, em que sabe com o que pode contar e o que dela se 

espera: 

 



Capítulo V — Margarida 

  219   

Recusei não só porque já tinha o tempo muito tomado mas 
sobretudo… É assim: eu não gosto de entrar nas coisas quando elas já 
estão a andar e sem perceber bem como é que é. Acho que as coisas 
também têm de ser feitas com cabeça, tronco e membros. (…) Eu 
gosto das coisas estruturadas, com segurança.  

 
A organização de Margarida também não passa despercebida. Gosta 

de tudo arrumado e limpo, tendo especial cuidado com a apresentação das 

coisas, o que se reflecte em tudo o que a rodeia, seja nos seus materiais da 

escola, em si mesma, na sua casa. 

Vive com o marido e o filho de dez anos numa moradia nova de dois 

andares, situada num bairro bem conceituado recém construído às portas da 

cidade. A casa fica bastante perto da escola mas Margarida faz o percurso 

de carro, mais concretamente no seu vistoso jipe de cor dourada, ao qual 

chama, com graça, “o meu flamejante”. 

O marido de Margarida, que é rendeiro de uma herdade nos arredores 

da cidade, passa bastante tempo em casa e partilha com ela os trabalhos 

domésticos. Decidiram não ter empregada porque nunca encontraram 

nenhuma que executasse as tarefas de modo a satisfaze-los. Gostam das 

coisas feitas à sua maneira e preferem trabalhar mais eles próprios para 

conseguir esse grau de exigência, até porque o filho, com alergias diversas, 

é muito sensível ao meio envolvente. Isto faz com que Margarida adopte 

um estilo de vida bastante caseiro. Explica:  

 
Prefiro receber aqui os amigos do Manuel do que deixá-lo ir e 

depois... Aliás, desde que nasceu, só dormiu uma noite fora, na casa 
da avó… e nessa noite, eu passei a noite toda acordada! Eu sou uma 
mãe muito chata!” (rindo).  

 
À noite, quando tem um tempo livre, gosta de ficar sentada à lareira a 

fazer crochet ou a bordar Arraiolos, e a sua sala é testemunha de que tem 

gosto e jeito para os lavores. Desta forma, a vida de Margarida reparte-se 
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essencialmente entre a escola e a casa, entre a profissão e a família, em 

especial no apoio ao filho.  

 

 

Percurso biográfico 

 

Nasceu numa capital alentejana e aí cresceu e estudou. O seu sonho, 

desde menina, era ser arquitecta mas, na hora da escolha, optou pela 

Matemática. Até ao 11º ano, foi considerada uma aluna regular à maior 

parte das disciplinas. No entanto, neste ano, o seu professor de Matemática 

informa-a de que não poderia passar sem se sujeitar a exame. Conhecidas 

as ansiedades e dificuldades que Margarida vivia em situações formais de 

avaliação, era pouca a confiança no seu desempenho na prova. Acabaria 

mesmo por passar para o 12º ano reprovada a Matemática. Empenha-se 

então em melhorar nesta disciplina, pedindo explicações particulares ao seu 

professor, a quem reconhecia uma enorme competência científica. No 12º 

ano, encontra uma outra professora que muito a marcou, em especial, pela 

forma dinâmica de estar na aula e de se relacionar com os alunos. Lembra-

se que nas aulas desta professora se via mentalmente a reproduzir o seu 

papel. Decidiu-se então a seguir-lhe as passadas. Ainda hoje recorda tudo 

com grande pormenor: 

 
No meu percurso escolar nunca me passou pela cabeça vir a ser 

professora, quanto mais professora de Matemática! Acontece que eu 
fui sempre uma aluna regular, talvez considerada boa regular, a quase 
todas as disciplinas, incluindo a Matemática, até uma determinada 
altura. Escolhi Arte e Design — o meu grande sonho naquela altura 
era ser arquitecta, e então fiz o meu percurso escolar até ao meu 11º 
ano com normalidade. No 11º ano... Ah! É importante dizer que era 
uma aluna extremamente insegura, com bastante dificuldade ao nível 
de encarar os testes. Foi sempre para mim uma grande aflição, que 
acho que me veio ajudar muito a perceber os meus alunos. Mas então, 
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acontece-me no 11º ano… eu tenho um professor, pelo qual eu tenho 
uma grande estima (…) e acontece que o senhor era uma pessoa 
extremamente rigorosa cientificamente, era um professor com uma 
exigência notável… e dadas as minhas ansiedades, ele diagnosticou 
que eu, se por ventura chegasse ao final do 11º ano, com as notas que 
tinha, poderia ir a exame. Mas, efectivamente, para ele eu não deveria 
ir a exame! Com ele, teria de passar, porque dada a situação de eu ser 
uma rapariga nervosa, seria preferível eu repetir o ano e não ter que 
me sujeitar a um exame. Isto para mim foi bastante chocante, 
revoltante mesmo, mas foi o que veio mudar o rumo da minha vida. 
Ou seja, eu passo a todas as disciplinas e fico, o que se chama, 
pendurada à Matemática. Quando fico pendurada à Matemática — eu 
também era um bocado obstinada... (segredando), fico um bocado 
revoltada mas sempre gostei de enfrentar... e então cheguei ao pé do 
senhor… lembro-me de o ir procurar a casa — isto até é um episódio 
engraçado… Vou lá a casa do senhor, bato à porta e o senhor pensou: 
“Ai que a Margarida vai ter aqui um ataque de nervos!” (rindo). E eu 
disse: “Não! Se me diagnosticou dificuldades, não há ninguém como o 
professor, que me acompanha desde o 10º ano e também me 
acompanhou no 11º, que me ajude a ultrapassar as minhas 
dificuldades!” E portanto, pedi-lhe que ele me desse explicações 
durante o próximo ano. E ele, imediatamente, disse-me que só me 
ajudaria nas férias… e eu aceitei, trabalhámos nas férias! Entretanto, 
eu vou frequentar o 12º e decidi que havia de fazer o 11º e o 12º de 
Matemática. Acontece que eu ia às aulas da noite do 11º, com esse 
mesmo professor e tenho no 12º uma outra professora, que eu já 
conhecia há muitos anos, mas era a nível pessoal e tenho… eu acho 
que ali juntou-se duas coisas muito importantes para mim… juntou-se 
ali algo que se completava, que era o rigor científico que o professor 
que me tinha chumbado no 11º ano me incutiu e depois a dinâmica, 
que eu descobri, que se podia dar à aula de Matemática, que eram da 
professora do 12º ano. (…) No final do 12º ano, eu começo a ver que 
aquela actuação que estava à minha frente me dizia alguma coisa. 
Mais do que eu poderia pensar… É claro que, inconscientemente, eu 
me via no papel de professora. Quando chego ao final do 12º ano, e 
tinha vários leques à escolha — eu efectivamente tinha média para 
entrar em Arquitectura naquele ano. Comecei a questionar: “Será que 
eu quero ser arquitecta? Será que eu quero estar a uma secretária?” E 
começo a pensar… já com uma maturidade um pouco diferente. E 
digo: “Não, fico [aqui], tiro um curso que se calhar até vou conseguir 
realizar e tem neste momento mais a ver com aquilo que eu quero 
fazer.”  
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Entra, assim, na universidade da sua cidade, com a pretensão de ser 

professora de Matemática, aliando o prosseguimento dos estudos com a 

possibilidade de manter a proximidade com o namorado, com o qual viria a 

casar aos 22 anos. No entanto, era grande o seu receio de se ter precipitado 

na escolha e esta insegurança marcaria o percurso de Margarida. A partir 

do 3º ano da licenciatura, iria concorrer todos os anos até conseguir chegar 

ao estágio. A sua primeira colocação foi, recorda, “uma experiência 

aterradora”, mas atribuiu a ser no 2º ciclo e em Matemática e Ciências. No 

ano seguinte, obteve um lugar melhor e a partir daí consegue sempre vaga 

na escola onde foi aluna, por coincidência, também aquela onde viria a 

fazer o estágio e de onde nunca mais saiu, à excepção de um ano em que 

lhe apeteceu mudar. Durante este período, que durou cinco anos, Margarida 

ganhou convicção relativamente à sua escolha profissional: 

 
Andei mais um ano, não só no meu crescimento e na minha 

maturidade pessoal, mas também comecei a dominar melhor os meus 
receios. Custava a dar, ai custava… Mas aí é que eu comecei a ver: 
“Não, eu gosto de estar… Não é só o caminhar na Matemática e o 
dominar melhor os conceitos. Eu gosto de estar na sala de aula. E era 
essa a minha grande preocupação. Se queria ser professora, se me 
sentia bem na sala de aula, se me conseguia relacionar com os alunos, 
e isso efectivamente eu vi que gostava. Então aí eu vi que queria 
acabar o curso.  

 
Nos anos seguintes continuou a melhorar a sua capacidade de relação 

com os alunos, tendo sido este o aspecto que recorda como mais 

significativo da sua evolução profissional nesta fase. Nesta altura, sentia-se 

bastante isolada na escola. Preparava as aulas sozinha, rodeada de manuais, 

preocupada em conseguir um bom domínio científico que lhe permitisse 

actuar da forma que desejava, tentando aproximar-se da idealização que 

fazia de ser professor: 
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Porque a minha imagem de professora era, e porque tive 
professores assim, eu via a imagem do professor como uma pessoa 
que tem de ter tudo direitinho, certinho. (…) E a minha preocupação, 
efectivamente, era chegar à aula, ter uma exposição perfeita, não 
tentar, nem de longe, nem de perto, cometer um erro de linguagem, 
ficar tudo certinho, muito direitinho. Se calhar nem sempre conseguia, 
não é? Até porque isso vai-se adquirindo ao longo do tempo, mas a 
minha intenção era boa...  
 

Faz o estágio em 1989/90. Curiosamente, é seu orientador o tal 

professor que bem conhecia do 11º ano, que a fascinou pela capacidade de 

clareza e rigor científico. Quanto aos colegas, aproveitou-os ao máximo, 

sobretudo pela dinâmica de discussão crítica colectiva que conseguiram 

estabelecer relativamente às práticas lectivas. A sua atenção incidia sobre 

aspectos concretos como a postura nas aulas, por exemplo, “se ficava 

melhor pôr a mão no bolso ou atrás das costas” e outros aspectos mais 

gerais relativos à relação do professor com os alunos e às formas de 

abordar a matéria: 

 
[foi] uma descoberta e uma oportunidade de fazer uma 

autocrítica e ter uma crítica muito rica, muito verdadeira. (…) Eu acho 
que é um enriquecimento espectacular, não é? Porque... Nessas 
discussões estávamos muito centrados na preocupação com a forma 
como nós nos relacionávamos com os alunos. Como é que poderíamos 
ultrapassar algumas dificuldades, ou alguns atritos que pudessem 
surgir. A forma de expor a matéria quando os meus colegas estavam a 
assistir. E éramos só nós. Depois no final, dizíamos: “Olha eu não 
teria feito assim, fazia assim”, “Mas olha, eu acho que com esta turma 
eu não posso fazer.” E acho que isso foi significativo para todos nós, 
isso foi muito importante. À parte das discussões científicas.  
 

Nos anos seguintes teria outras experiências que considerou 

importantes em termos da sua forma de viver o que é ser professora. A 

primeira delas foi o contacto com a direcção de turma. Segundo Margarida, 

esta experiência permitiu-lhe adquirir uma visão mais alargada das suas 

funções de educadora. Deixa de olhar para o aluno exclusivamente como 
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um estudante de Matemática na sala de aula, e passa a ter em conta os 

contextos da sua inserção pessoal, em especial, o seu contexto familiar. 

Segunda ela, a consideração destes contextos é fundamental para 

compreender atitudes desviantes e problemas dos alunos e ajudá-los a 

melhorar os seus comportamentos e formas de estar na escola: 

 
No outro ano a seguir eu sou directora de turma. Tive duas 

direcções de turma, também de 8º ano. Ambas complicadas! (…) Mas 
a minha visão de professora de Matemática alarga-se a uma 
preocupação geral da turma, em termos comportamentais, em termos 
pessoais, porque por vezes influenciam exactamente esses problemas 
comportamentais… E começo a ver que o professor de Matemática, o 
professor de Física, o professor de Português, seja que professor for, 
não se pode envolver muito mas, tem que ter, tem que tomar 
consciência de que o aluno não é aquele aluno que está àquela hora 
somente, ali na sala e que há outras coisas que o condicionam, ou até 
que lhe provocam atitudes menos agradáveis, e que se calhar há uma 
razão para elas. Não para o desculpar, mas talvez para o conduzir da 
melhor forma, se possível. Para mim foi muito importante isso.  
 

O marco seguinte da carreira de Margarida tem a ver com a sua 

participação na Área-Escola. Foi coordenadora deste projecto no 3º ciclo. 

A nível geral da escola, o seu balanço é que as actividades não correram 

pelo melhor, devido a dificuldades diversas. No entanto, nas suas turmas, 

conseguiram levar a bom termo projectos interessantes, pela mão de três ou 

quatro docentes, que tiveram impacto e significado para os alunos. Esta 

experiência, para além de ter criado um pretexto para o trabalho em 

conjunto com outros professores, deu a Margarida uma visão do poder dos 

projectos interdisciplinares e dos contextos de trabalho extra-lectivo com 

os alunos: 

 
Portanto, naquele ano, em que eu entro no projecto da Área-

Escola, começo a ver que podemos ter outro tipo de actuação, como 
professores de Matemática. Mas para mim, marcou-me muito. Porque 
deu-me uma perspectiva do professor, não o professor só de 
Matemática, mas o professor como elemento dinamizador numa 
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escola. Deixei-me de me sentir isolada. E de me esforçar somente em 
ser professora de Matemática na sala de aula. (…) Abriu-me a visão, 
fez com que eu olhasse para a escola no seu todo. Ou seja, estava 
muito centrada, muito preocupada na sala de aula, na minha actuação, 
de dar bem a matéria, de os alunos ficarem a trabalhar bem aquela 
matéria, os conceitos bem sólidos... mas tudo o resto era um problema 
de cada professor.  

 
O próximo marco significativo que Margarida refere em relação ao 

seu percurso profissional é a orientação de estágio de ensino da Matemática 

na escola, que faria durante dois anos consecutivos, em 1995/96 e 1996/97. 

Uma das motivações principais para ser orientadora foi garantir leccionar 

uma turma do nível secundário. Até aí, sempre lhe tinha sido 

exclusivamente atribuído o 3º ciclo e a páginas tantas, Margarida começou 

a questionar-se sobre a razão daquela opção. Isto levou-a a ter uma 

conversa com o presidente do conselho directivo, que actualmente recorda 

sorrindo: 

 
Em que eu comecei a pensar: “Sou directora de turma do 7º, 8º e 

9º.” Eu chegava a ter cinco oitavos nas direcções de turma! Era super 
sobrecarregada com os unificados, que eu gostava muito, que me 
davam muita... mas saía de lá extremamente cansada, e por vezes 
pensava: “Somos um grupo disciplinar tão grande, porque é que não 
me é atribuído pelo menos um nível secundário?” E comecei a pôr em 
causa se o presidente do conselho directivo, na altura, que ainda 
permanece (rindo), teria algumas dúvidas sobre... se eu teria estrutura 
para ter uma turma de secundário. E aquilo começou a levantar-me 
alguns… alguns problemas, a mim própria, não em relação aos 
restantes. Porque é que não me era atribuída nunca uma turma de 
secundário? E eu enchi-me de coragem! Quando me foi atribuída... 
quando me entregaram [o horário] e vi que só tinha outra vez 
unificado, eu disse: “Não, não passa de hoje! Eu vou perguntar, 
porque eu tenho que esclarecer esta dúvida!” Cheguei lá, bati à porta e 
disse: “Venho aqui fazer uma pergunta e só quero uma resposta! 
Porque é que nunca me é atribuído o nível de secundário? Será que eu 
não tenho capacidade para dar aulas ao secundário? Eu não sei se 
tenho ou deixo de ter, só gostava de saber era se têm essa sensação? 
(rindo) E o presidente, sempre sem olhar para mim, (rindo) porque o 
meu presidente Tobias é muito subtil (rindo), sempre cabisbaixo 
responde: “Não, Margarida. É que o teu perfil é mais para o 3º ciclo. 
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Não estou a dizer que não tens capacidades! Mas que não temos 
problemas com o terceiro ciclo contigo, não! E tu vais ficando com as 
direcções de turma….” E eu aí fiquei um bocado mais descansada! 
Mas comecei a pensar: “Então se é esta a resposta óbvia, eu descanso 
em relação a ter a preocupação de que se calhar pensam que eu não 
tenho capacidade para eu dar aulas ao secundário, mas se eu não faço 
nada, eu não saio do 3º ciclo! Ou então tenho que mudar de escola!” 
Não é que eu não quisesse 3º ciclo. Eu gostava era de ter a experiência 
no secundário! No outro ano [seguinte], surgiu a oportunidade de eu 
orientar estágio. Bem, eu digo: “Se eu oriento...” — não foi essa a 
razão, mas foi uma das que me passou pela cabeça... “Se eu for 
orientar estágio, têm que me dar uma turma do secundário.” (rindo). E 
vou orientar estágio, se houver oportunidade, vou! Assim foi! Fiquei 
com uma turma de 10º ano!  

 
O contacto com os núcleos de estágio proporcionou-lhe um contexto 

de trabalho muito estimulante, no qual reconhece ter aprendido imenso. 

Para além do mais, reconhecia aos estagiários um vasto conhecimento das 

novas orientações curriculares e ideias para as pôr em prática. Margarida 

refere-se-lhe como um grande estímulo que contrariou um certo sentimento 

de “acomodação” que começava a instalar-se nas suas práticas: 

 
E descobri que aprendi imenso, mas imenso, com os estagiários. 

(…) E começo a trabalhar com eles como se fosse um elemento do 
grupo. E eu dou comigo a dar as aulas, por sugestões também do 
grupo. Eu podia dar sugestões, mas aceitava as sugestões e então 
começo a ver que comecei também a criar... Também porque tinha 
menos turmas, não é? Isso também nos dá outra... Mas começo a ver 
que estava a renovar-me, estava a sentir assim uma lufada de ar fresco, 
era um espírito novo que estava ali a entrar.  
 

Note-se que Margarida acabou por nunca contactar com os antigos 

programas do secundário, uma vez que quando começa a leccionar este 

nível já estavam em prática os novos programas do início dos anos 

noventa.  

Uma das principais aquisições do trabalho com os núcleos de estágio 

foi o ganhar confiança com as novas tecnologias, das quais estava 
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completamente distante. Lembra que tinha uma certa “aversão” aos 

computadores, eventualmente ganha na universidade onde apenas viu o 

teclado numa fotocópia. O desembaraço dos estagiários com estas 

máquinas deixa-a entusiasmada e encoraja-a a fazer um investimento nesse 

domínio: 

 
Quando chegam aqueles jovens a mexer em computadores, a 

porem cabeçalhos de um lado para o outro... Eu nem sequer era capaz 
de escrever até ao final a linha sem fazer asneira, porque aquilo era 
um... aquilo era um bicho de sete cabeças para mim. Começam-me a 
entusiasmar para uma série de tecnologias, que eu já podia ter 
utilizado, mas que comodamente, comodamente, me tinha instalado na 
minha cadeirinha e até ali as coisas tinham dado resultado. E então aí 
sou obrigada a acompanhá-los. Claro que andar de bicicleta aos 
quinze é diferente de andar de bicicleta aos trinta, não é? (rindo).  
 

Também o seu contacto com as calculadoras gráficas se iniciou neste 

contexto, tendo sido a primeira professora da escola a usar este instrumento 

nas aulas. Para Margarida, conseguir superar o medo de trabalhar com as 

máquinas com os alunos foi um passo muito importante na sua evolução 

profissional. Esta experiência, para além de alargar o seu conhecimento 

didáctico, proporcionou-lhe uma reflexão sobre o papel do professor e dos 

alunos na sala de aula, fazendo vacilar as suas concepções sobre a imagem 

do professor como aquele que sabe tudo. Recorda: 

 
Uma coisa que me marcou imenso foi nessa turma de 10º ano… 

Eu ia toda inchada, levei uma pasta com calculadoras, não tinha 
dormido nada a pensar se ia ou não errar no teclado (rindo), com a 
pasta das calculadoras e penso, isto é novidade para mim, é novidade 
para os alunos. Levo as máquinas para aula, os meninos adoram, vou 
distribuir por cada carteira. [E digo-lhes:] “Agora vão seguir os meus 
passos, reparem!” E eu, ocupada nas funções, escrevem a expressão, 
acompanham os passos, mas tão preocupada em não errar, 
concentrada na minha calculadora, que me esqueci que tinha todos os 
outros elementos atrás de mim, que faziam algum barulho, mas não 
era nada significativo que me pudesse levar a dizer, estão distraídos, 
não estão a acompanhar. Era um barulho de trabalho. O que é que eu 
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achei estranho? Eu estar a falar, olho e vejo dois ou três e taac, tac, ta, 
tac, tuc, tuc. Então parei. E comecei a dar volta e eles já estavam todos 
aqui e além e numa descoberta total! [E eu digo:] “Esperem lá! Eu 
ainda não trabalhei isso!” E eles... um que tinha mexido numa, outro 
que tinha em casa mas que não tinha trazido porque a professora ainda 
não tinha falado… E eu estava tão contente porque ia levar uma 
novidade para a sala de aula, a pensar e agora vou lhes dar aqui... eles 
vão ficar fascinados, e afinal… eu não estava a ensinar nada a 
ninguém! Eles pegaram naquilo tudo e começou tudo a trabalhar 
sozinho. Eu lembro-me perfeitamente de ter pensado assim: 
“Realmente, estou mesmo desactualizada!” Quer dizer, estamos 
sempre desactualizados! E depois, continuo com aquela turma durante 
três anos, e era engraçado que sempre que pegávamos na calculadora, 
um aluno dizia: “Professora, descobri uma coisa! Vamos lá ver se a 
professora sabe isto.” E lá fazia: “Olha, não sei…”, “Então aprenda 
lá.” E aquela relação de… de eles me ensinarem algo, que devia ser eu 
a ensinar-lhes... ou se calhar não... também foi muito interessante, 
porque eles deixaram de me... se calhar, disseram: “Olha, a professora 
não sabe tudo.” Se calhar eles também já tinham consciência que a 
professora também não sabia tudo, não é? (rindo) Mas pronto, aquela 
forma de ver que o professor em princípio sabe, não é? E eles 
poderem explicar ao professor, quer dizer... “Ah, que engraçado, eu 
nunca tinha feito isso!” Realmente eu podia estar a fazer teatro, mas 
eu nunca tinha feito aquilo, seja dita a verdade (rindo). E às vezes até 
dizia: “Espera lá! Andar de bicicleta aos quinze é diferente de aos 
trinta. Dá-me lá um papelinho que é para passar aquilo que tu fizeste 
para treinar em casa.” E eles ficavam satisfeitíssimos de terem 
contribuído e foi um dos grandes avanços para eu começar a perder o 
medo do teclado. O meu medo era o teclado, e de fazer asneira e 
depois não saber voltar atrás. E achava — lá está, a tal marca que me 
ficou do secundário — tinha de ser tudo certinho, direitinho. E isso 
também me revelou muita insegurança. Essa exigência que eu fazia a 
mim própria, fazia com que eu fosse uma pessoa extremamente 
insegura. Portanto a segurança que eu queria ter, e ao pouco, ao me 
libertar disso, é que eu comecei a ver, sou como eles. Eu estou a 
aprender, não tão rapidamente (rindo) dadas as limitações da idade, 
não tão rapidamente.  
 

Margarida não voltaria a concorrer à orientação de estágio, desiludida 

e cansada que ficou com as tensas relações humanas que acabaram por se 

desenvolver entre os estagiários do segundo ano, originando um ambiente 

pouco saudável de trabalho que contraria a sua forma de estar. No ano 
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seguinte, vive um período de algum desânimo, desta vez provocado por 

uma certa animosidade que sentia por parte de alguns colegas do grupo 

disciplinar. Vê-a como uma espécie de vingança em relação ao facto de ter 

orientado estágio e por isso ter provocado algumas perturbações no grupo, 

por exemplo, no que diz respeito aos horários. Mas a partir do meio do ano 

lectivo este mal-estar já estava superado. Nesse ano, o de 1997/98, decorria 

a implementação do programa ajustado no 10º ano e Margarida começa a 

ser solicitada por colegas que valorizavam a sua experiência com as 

calculadoras gráficas e reconheciam o seu conhecimento do texto do 

programa, pelo qual se tinha interessado: 

 
Nesse ano, tinha havido a alteração [refere-se ao ajustamento]. 

Parece que não, mas sem querer os colegas começaram a... não digo a 
necessitar, mas a ter também um pouco do meu apoio, porque eu 
sempre fui muito... como é que eu hei-de dizer?… O Augusto diz que 
eu sou picuinhas (rindo)… até em termos da legislação... gosto muito 
de fazer várias leituras, porque às vezes escapam-nos muitas coisas. E 
principalmente a nível do programa são muito subjectivos, diz que se 
dá mas não se dá… e eu discutia muito isso. E se calhar houve uma 
certa necessidade de se apoiarem em mim. Não digo de necessitarem 
de mim, mas... viram que eu me demonstrei disponível.  

 
No ano de 1998/99, Margarida lecciona apenas turmas de 12º ano e 

participa de forma activa nas reuniões de trabalho do grupo disciplinar. No 

ano seguinte é eleita coordenadora do departamento de Matemática, cargo 

que vai desempenhar por três anos. Estas funções têm-na absorvido 

bastante, nomeadamente pelo tipo de dinâmica que propôs ao grupo, com o 

objectivo de tornar o trabalho mais produtivo. Por inerência do cargo, 

pertence ao conselho pedagógico, onde participa na secção dedicada ao 

projecto educativo da escola, e por sua escolha, no desenvolvimento de 

projectos de apoio, como a criação de salas de estudo, de apoio pedagógico 

acrescido, etc. Intervém também nos projectos da iniciativa do grupo 

disciplinar, em particular, em duas das actividades que vão ser levadas a 
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cabo para as comemorações do Ano Mundial da Matemática. Está também 

empenhada na criação do Laboratório de Matemática da escola. 

Mas as actividades profissionais de Margarida não se ficam por aqui, 

referindo-se a outras coisas de carácter mais pontual que faz por “carolice”. 

Por exemplo, às vezes encontra-se com uma colega de Física, com quem 

gosta de discutir as abordagens que as respectivas disciplinas fazem aos 

mesmos conceitos para o seu melhor esclarecimento. A estas sessões, 

Margarida chama, sorrindo, “acções de formação não creditadas”: 

 
Entre colegas, por exemplo, tenho a tendência de me reunir 

sempre uma ou duas horas da coordenação com uma colega de Física. 
Porque às vezes o lançamento de uma bola… tenho dificuldade em 
ver o aspecto físico (rindo) e ela tem muitas dificuldades em perceber 
os raciocínios matemáticos que os alunos apresentam. Ainda no outro 
dia tivemos uma discussão interessante. Sempre que temos um 
bocadinho, discutimos, que é a questão do declive, em que os alunos 
vão para as aulas de Física a dizer que o declive é a inclinação, afinal 
é a tangente da inclinação. Será que a mensagem da Matemática foi 
bem transmitida? Será que fomos claros? Portanto, são aquelas 
pequenas coisinhas que nós vamos fazendo, que não têm significado, 
ou não têm registo, não é? Mas que enriquecem-nos como professores 
e como pessoas.  

 
No que diz respeito a acções formais de formação, confessa que a sua 

disponibilidade tem estado condicionada pelo acompanhamento do filho, 

justificando assim o facto de só ter participado no ProfMat que se realizou 

na cidade em que vive. Para além disso, foi a três encontros regionais 

promovidos pelo núcleo regional da Associação de Professores de 

Matemática (APM) e participou num curso realizado na sua escola sobre 

calculadoras gráficas. 

Quando olha para trás, sente que foi grande o seu crescimento em 

termos profissionais. Esse crescimento reflecte-se na relação que consegue 

estabelecer com os alunos, em relação à qual é hoje muito mais 

autoconfiante, e no domínio científico das matérias a leccionar, para as 
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quais se sente agora bem preparada. Esta evolução foi, afirma, conseguida 

à custa do estudo individual, da discussão com os colegas, da experiência 

de ensino e da reflexão sobre ela: 

 
Sem dúvida alguma eu sei muito mais agora do que quando fui 

dar aulas no primeiro ano. A nível dos currículos, não é? Porque nós 
estamos sempre a estudar, eu acho que estou sempre a estudar, estou 
sempre a descobrir formas novas de resolver exercícios. Não sou eu 
que os descubro! Descubro nos livros que consulto, descubro na 
discussão com os colegas… E a questão da relação é também muito 
importante. E a minha forma de encarar uma turma nova agora é 
muito diferente de há seis, sete anos atrás, tenho mais autoconfiança. 
Pronto, eu vou ter uma turma de novo mas não é a primeira vez que 
vou ter uma turma de novo. (…) E são todos estes pequenos passos 
que nós vamos dando, é isso que eu digo que é crescer ao longo dos 
anos! E é tentar tirar partido e pensar nisso, porque não basta passar 
por ela [experiência] se não pensarmos nela. O que é que funcionou 
mal, o que é que funcionou bem.  

 
Uma curiosidade a notar tem a ver com a geografia da vida 

profissional de Margarida. De facto, pode dizer-se que a sua actividade se 

circunscreve à escola onde está, que conheceu ainda como aluna e onde fez 

praticamente todo o seu percurso até à actualidade, sendo inclusivamente aí 

que decorreram três das cinco acções de formação atrás referidas. 

Margarida sente-se tão familiar com aquele espaço que diz que faz “parte 

da mobília”, e que vê a escola como a sua “segunda casa”. Não é por isso 

de estranhar o diálogo familiar passado há pouco tempo, que conta 

sorrindo:  

 
Tivemos um problema lá em casa, rebentou a instalação eléctrica 

eram cinco da manhã, ardeu o computador e o vídeo… com tudo o 
que tem acontecido, começámos a esparvoar e o Quim, o meu marido, 
disse: “Eu vou-me mudar para a quinta!” E o Manuel [refere-se ao 
filho] disse: “E eu vou para um apartamento!” E eu perguntei: “Ai é? 
E eu para onde é que vou?” E eles responderam logo os dois muito 
depressa: “Tu vais para a escola!”  

 
 



Capítulo V — Margarida 

232 

Síntese 

 

Margarida tem perto de quarenta anos, dezasseis como professora. 

Salta à vista a sua simpatia, a alegria, a boa disposição, o gosto em falar 

com os outros, que trata sempre bem. A sua escolha profissional foi 

determinada por dois ex-professores de Matemática. Um marcou-a pelo 

rigor científico, outra pela relação que conseguia criar com os alunos na 

aula, sendo precisamente estes os aspectos que Margarida destaca quando 

actualmente pensa na sua evolução profissional.  

Começou a ensinar para confirmar a sua opção universitária e, 

passados uns anos, realizou o estágio pedagógico sem se arrepender. 

Depois disso, foi professora do 3º ciclo e nesta fase aprendeu, com o cargo 

de directora de turma e de coordenadora da Área-Escola, a ver a escola de 

uma maneira mais global e integrada e a compreender melhor o aluno.  

Um marco profissional muito importante foi a orientação de estágio 

que realizou durante dois anos, que lhe deu acesso a leccionar turmas do 

secundário. Outra mais valia desta experiência foi a renovação das suas 

práticas lectivas, nomeadamente, no que diz respeito à utilização da 

calculadora gráfica na sala de aula. Mais recentemente, assumiu a 

coordenação do departamento de Matemática e está empenhada em 

melhorar o seu funcionamento, fortalecendo a dinâmica de discussão 

colectiva entre colegas.  

Este último aspecto é por si valorizado como factor de 

desenvolvimento profissional, ao lado do estudo e experiência individual e 

da reflexão sobre ela. Em segundo plano parecem ficar as acções de 

formação em que tem participado, as quais procura fazer sem prejudicar o 

tempo dedicado à vida familiar. A este facto não é estranha a preocupação 
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que Margarida sente com o filho, a quem faz questão de prestar o maior 

apoio possível. 

 

 

Ser professora de Matemática 
 

 

Esta secção visa dar a conhecer a professora que Margarida é. A 

primeira parte dedica-se à caracterização do seu eu profissional. Como está 

na profissão? Que identidade profissional revela? A segunda parte descreve 

o seu conhecimento didáctico, entendido como o conhecimento 

profissional que utiliza para desenvolver a sua prática lectiva. Que ideia 

tem da Matemática escolar? Como perspectiva a aprendizagem dos alunos? 

Como se relaciona com o currículo oficial da disciplina? Como gere o 

processo instrucional nas suas principais vertentes, planificação de aulas, 

sua condução e avaliação das aprendizagens dos alunos? 

Os dados que suportam esta secção foram obtidos essencialmente a 

partir de entrevistas, sendo dada uma especial atenção, para a construção da 

visão do seu eu profissional, às histórias que a professora foi revivendo. No 

que diz respeito ao conhecimento didáctico, foram usadas sobretudo as 

reflexões sobre as aulas, nas quais a professora procurou explicar as razões 

da sua acção, referindo-se às regras e rotinas que põe em prática bem como 

aos seus princípios orientadores. 

 

 

Eu profissional  

 

O eu profissional põe a descoberto os traços principais da identidade 

de Margarida enquanto professora. Como vive a profissão? Quais são as 
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suas maiores recompensas? Como percepciona a actividade profissional? 

Que auto-imagem revela? Quais são as suas perspectivas futuras enquanto 

professora? 

 

Motivação e satisfação na profissão. Margarida afirma, sorrindo, 

que ser professora corresponde, para si, a “uma opção de vida”. Pretende 

com esta forte expressão destacar a forma ponderada como realizou a 

escolha profissional, baseada em experiência de ensino que lhe permitiu 

avaliar o seu gosto e apetência pela profissão. Actualmente, confirma que 

fez a opção correcta: “Eu acho que faço exactamente aquilo que eu gosto 

de fazer. E pouca gente neste mundo tem essa felicidade”. 

Os alunos e a actividade de ensinar constituem enorme fonte de 

satisfação para Margarida. Vive a sala de aula de uma forma muito intensa, 

explica. Este espaço, contrariamente ao que o senso comum poderia 

sugerir, tem em si um efeito revigorante, do qual necessita para se sentir 

bem: 

 
Eu acho que as aulas para mim funcionam como um carregar de 

baterias, ao contrário daquilo que poderia ser…Como é que eu me hei-
de fazer entender? Eu quando estou na aula, esqueço-me do resto… 
Por exemplo, eu estou com um problema. Mas se estiver na aula, ao 
fim de cinco minutos, assim com uma cara (faz expressão facial 
aborrecida)… eles conseguem, eles é que conseguem que eu fique 
com uma forma de estar diferente, porque eu fico canalizada… É a tal 
coisa de eu me dar a 100% para a actividade que estou a fazer. 
Esqueço tudo, pode vir depois o problema! (…) Eu sinto necessidade 
das aulas, a necessidade é minha! 

 

Mesmo em ocasiões em que começa a acusar um certo cansaço e 

anseia por poder fazer uma pausa, Margarida depressa volta a sentir a falta 

dos alunos e uma enorme vontade de os reencontrar: 
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Eu costumo dizer, é assim, chego ao final do dia e digo: “Que 
raio de dia este! Que farta que eu estou disto! Nunca mais chego 
àquela semaninha para parar”… E quando chego ao final da tal 
semaninha, eu tenho uma necessidade extrema… de os encontrar! Não 
é só de os encontrar como relação humana, mas também de lhes 
transmitir qualquer coisa, da Matemática… 
 

São sempre dois os aspectos de satisfação que Margarida refere: as 

relações humanas com os alunos, que são para si o factor primeiro de 

sucesso de toda a relação pedagógica, e também a própria actividade de 

transmissão de conhecimentos matemáticos. Assim sendo, sente-se 

intrinsecamente recompensada com aquilo que considera essencial na 

profissão, pois quando define o que é para si ser professora, são 

precisamente estes os dois pilares que aponta: 

 
Ser professora, para mim, é comunicar. E é estabelecer relações. 

Primeiro que tudo. Claro que isso não se pode desligar do contexto da 
disciplina que estamos a dar. Não é? Então depois tem de haver outra 
parte, aquilo que estamos efectivamente a transmitir, tem de nos ser 
agradável. Tem que ser sedutor para nós, para que possa ser sedutor 
para os outros. Portanto, ser professora de Matemática é transmitir 
algo que eu gosto. 
 

A sua maior gratificação profissional reside nas marcas positivas que 

deixa nos alunos, que se traduzem de duas formas. Uma delas, é através da 

boa relação humana que parece perpetuar-se mesmo depois de eles 

deixarem a escola. Encontrar um ex-aluno que lhe fala com gosto dá-lhe 

um especial orgulho e satisfação: 

 
A minha parte vaidosa como professora é eu ir na rua, um aluno 

ter sido meu aluno há uns anos e lembrar-se de mim e falar-me. Para 
mim, isso é muito importante. Mesmo que eu não lhe fale, não o 
reconheça, mas que ele me fale! Para mim, é assim… É a tal parte que 
a gente se sente assim… com o egozinho todo cheio! Aquilo em que 
me sinto recompensada… lá está, eu acho que pode ser exagero 
meu… mas é a tal relação que se estabelece com os alunos, que dura 
uma sequência de anos muito importante na vida deles. 
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Sente-se também muito recompensada pelo contributo que poderá ter 

dado àqueles que, sendo candidatos ao ensino superior, conseguem entrar 

na universidade e no curso que pretendem. É vulgar receber a visita de ex-

alunos de 12º ano que lhe vão dar conta das respectivas situações. Saber 

que foram bem sucedidos deixa-a muito sensibilizada:  

 
E depois conseguir também… saber que alguns deles conseguem 

atingir os seus objectivos. Se calhar até nem foi directamente por 
causa da Matemática… Mas no conjunto, a Matemática ajudou a ir 
exactamente atingir aquele objectivo que eles pretendiam, que era 
entrar no curso… Não posso ficar indiferente, não é? Acho que isto 
também nos toca um bocadinho, um bocadinho grande! (…) Deve ser 
a minha grande necessidade de ser útil! (rindo). 

 

 Assume que para si, em termos de satisfação profissional, é “muito 

mais importante a sala de aula” mas a sua relação com a escola não a deixa 

de modo algum indiferente. Explica que o seu bem-estar também “passa 

pelas relações humanas existentes na própria escola, na própria orgânica da 

escola”. Recorde-se que as relações tensas entre os elementos do segundo 

núcleo de estágio a desmobilizaram a continuar com aquele tipo de 

experiência, que era para si gratificante, e que se ressentiu com a 

animosidade que posteriormente sentiu por parte dos colegas. 

Margarida gosta de se sentir conhecida e reconhecida na escola, quer 

pelos alunos em geral, quer pelos seus colegas. Conta que sente especial 

prazer quando alunos que não são seus a abordam no pavilhão polivalente. 

Isto acontece sobretudo desde que alargou o seu espaço de acção a 

actividades extra-lectivas, tendo como consequência o reforço da sua 

identidade enquanto professora daquela escola: 

 
Isto para mim é muito importante, porque é das coisas que mais 

me agarra à minha escola… é quando eu entro no polivalente… uma 
pessoa passa e ouve dizer: “Olha a professora de Matemática! É a 
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professora de Matemática!” E foi engraçado porque desde que há este 
tipo de projectos, e que eu me tenho envolvido em alguns projectos, 
eles agora comentam: “Olha a professora!” É diferente, faço parte da 
família, dos professores, da escola. E não sou somente identificada 
como professora da disciplina de Matemática. O que eu acho que isso 
é importante para nós, porque é importante eu me sentir na pele do 
professor de Matemática, mas é importante eu sentir-me docente da 
escola. Docente a todos os níveis. Ao nível da participação dos 
próprios colegas, ao nível das relações com os empregados, mas 
também ao nível dos alunos no geral. 
 

Margarida gosta também de se relacionar com os colegas e tem um 

núcleo de pessoas das quais se sente amiga há muito tempo. No entanto, no 

domínio estritamente profissional, nem sempre as relações são tão 

“harmoniosas” como gostaria, o que por vezes a faz sentir-se “desgostosa”.  

A falta de correspondência na relação profissional da parte de alguns 

colegas e o não conseguir mobilizar o interesse dos alunos para uma aula 

são as duas coisas que deixam Margarida aborrecida. Apesar do bem-estar 

que a profissão lhe dá, não nega que há momentos em que experimenta 

sentimentos de desgaste e frustração. Associa-os sobretudo a situações em 

que, por razões diversas, não recebe seja dos alunos, seja dos colegas, o 

retorno que esperaria e desejaria como compensação de tudo o que dá:  

 
E é desgastante porquê? Porque se calhar queremos dar muito. E 

temos limitações e há impossibilidades a vários níveis, não é? Então 
esse dar muito, às vezes, é frustrante, porque não damos aquilo que 
queríamos ou tínhamos pensado que poderíamos dar. Ou porque não 
estamos só lá para dar. Porque também queremos receber. 

 

De qualquer forma, esta “parte negativa” da profissão, não a faz 

vacilar nem sequer equacionar a possibilidade de experimentar outras 

actividades profissionais:  

 
Eu por exemplo não me estou a ver em mais nenhum papel, isto 

é muito redutor (rindo). Não consigo ver-me em mais nenhum papel 
senão como professora. Eu estou-me a lembrar, em discussões 
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pessoais com alguém que está muito longe do que é ser professor ou 
do que é uma sala de aula, tem uma imagem péssima da escola, foi um 
péssimo aluno e tem uma imagem dos professores horrível, que é o 
meu marido… (rindo). Mas é que é mesmo! E às vezes diz-me: “Mas 
porque é que tu não vais fazer isto? Ou porque não aceitas este 
convite?” E eu digo: “Eu não sou capaz de pensar que não vou ter x 
alunos à minha espera, e que não vou estar dentro da sala de aula”. 

 

Percepção da actividade profissional. Ao reflectir sobre o seu papel 

enquanto professora, Margarida não hesita em afirmar: “A escola existe 

para os alunos. Portanto, primeiro que tudo, a minha prioridade são os 

alunos.”. Assume-se como professora de Matemática do ensino secundário 

e é no contexto deste nível de ensino que define o que considera ser a sua 

maior responsabilidade profissional: 

 
Eu tenho um grupo de alunos, vou acompanhá-los durante três 

anos e é inevitável… sinto-me responsável pelo percurso deles. Isto é 
inevitável. Temos de nos sentir responsáveis pelo percurso deles! Sou, 
sou responsável! Este aluno quando entra no secundário… — e é 
verdade, nós sentimos cada vez mais competitividade entre os alunos 
— o aluno quando entra no 10º ano… os pais enchem-nos de 
explicações, porque eles têm que ter as melhores notas, porque sabem 
que a partir do 10º ano aquela nota conta para entrar na universidade. 
Isso incute, tanto nos alunos como, de certa forma, nos professores, 
essa mesma necessidade de atingir aquela nota, para entrar. E é 
verdade. Portanto, temos sempre ao fundo do túnel, com uma luz 
incandescente (rindo), a palavra exame de 12º, é verdade. Pronto. 

 
Assume como um dever ajudar os alunos a alcançar os respectivos 

objectivos de vida ao nível da entrada da universidade, meta a que se refere 

numerosas vezes. E para si, não está apenas em causa o entrar para a 

universidade, mas também o conseguir ficar no curso desejado: “Por 

exemplo, eu acho que é muito diferente um aluno dizer: ‘Professora, entrei 

para a universidade, entrei para o curso que queria!’ do que outros que 

dizem: ‘Professora, entrei para a universidade! Oh! Fiquei na quarta 

opção!’”. 
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Margarida encara com um certo peso mas também com muito afinco 

esta responsabilidade. No seu dia-a-dia, trabalha com os alunos de modo a 

criar-lhes as melhores condições possíveis para que possam ser bem 

sucedidos no exame de Matemática que terão obrigatoriamente de realizar 

no final do 12º ano, que pode ser decisivo em termos do acesso ao ensino 

superior: 

 
O objectivo mais importante é desenvolver as capacidades, ao 

longo desses três anos, e se essas capacidades forem bem 
desenvolvidas e eles conseguirem captar os conteúdos, de uma forma 
geral — quando eu falo numa forma geral é em termos gerais a sua 
intuição, do seu raciocínio desenvolvido, da sua formalização. Eu 
ficarei satisfeita e terei o mínimo de segurança, ou pelo menos penso 
que os meus alunos irão minimamente seguros para um determinado 
exame, não é? 

 
Proporcionar aos alunos uma preparação matemática sólida é essencial 

para Margarida. Este objectivo é tanto mais importante no quadro actual 

que permite que cheguem ao 10º ano muitos alunos que, na sua opinião, 

não dominam os conhecimentos matemáticos básicos para a compreensão e 

aquisição fluente das matérias do secundário. Talvez porque sinta 

constantemente este problema nas suas aulas, mostra-se neste ponto muito 

crítica em relação ao sistema educativo. Referindo-se à proposta de 

restruturação do ensino secundário em discussão à data da recolha de dados 

deste estudo, Margarida desabafou com alguma irritação: 

 
E agora querem criar um módulo no início do 10º ano, um 

módulo de diagnóstico para ver se os alunos adquiriram bem os 
conceitos no 9º ano, uma espécie de avaliação prévia para ver as 
principais lacunas! Ora para que é que isto serve? Deviam era avaliar 
no 9º ano se os alunos têm conhecimentos para passar, não é deixar 
passar todos para ter muito sucesso nos números! 

 
Subordinado ao seu papel enquanto professora de Matemática, está o 

seu papel enquanto professora. Ao desligar-se da disciplina, Margarida está 
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a dar ênfase à componente de relação entre os diversos elementos da turma. 

Desenvolver atitudes positivas para que essa relação seja adequada é um 

investimento que faz continuadamente. Para dar um exemplo, refere o 

“respeito”, fazendo questão de sublinhar que valoriza não o respeito 

formal, que se reflecte sobretudo na expressão verbal, mas sim o respeito 

entre as pessoas, que se sente na forma como se inter-relacionam: 

 
E penso que nós não somos só professores de Matemática. Eu 

tento sempre e acho que eles são muito sensíveis a isso, ao longo das 
aulas… Tento corrigir algumas atitudes, porque eu acho que isto 
também passa pelas atitudes. Que eles têm em relação aos colegas, em 
relação ao professor. Por exemplo, eu não sou, eu acho que não sou 
uma pessoa que exige muito dos meus alunos, em termos de respeito. 
O conceito de respeito pode variar muito... o meu conceito de respeito 
pode ser diferente do conceito de respeito de outros colegas meus... 
Por exemplo, eu tenho colegas meus que se não os tratarem por 
senhores professores ou senhores doutores, acham isso uma ofensa 
terrível. Eu acho muito carinhoso chamarem-me professorinha ou 
mesmo professora. Porque o meu papel lá dentro é, efectivamente, 
professora. Mas quando eles me dizem: “Ó professora!” Eu digo 
sempre “Ó aluno!”. E eles sentem. Eu não preciso de explicar que não 
se diz: “Ó professora!”. Quer dizer, passa por nos respeitarmos uns 
aos outros mas respeitarmos… é mais respeito também pela sua 
opinião… é uma questão de postura, em relação uns aos outros… 
 

Se bem que Margarida continua a centrar na sala de aula o principal 

da sua actividade como professora, também é certo que nos últimos anos 

ganhou consciência da importância de estender a sua acção para fora do 

contexto lectivo, nomeadamente, através de projectos que animem a escola 

e a tornem um espaço com mais ofertas, a vários níveis, para os alunos:  

 
Eu sempre fui uma professora muito dedicada à aula. Centrei-me 

sempre muito na relação com os meus alunos e com a questão de dar a 
aula. Até há uns tempos atrás, para mim, ser professora era conseguir 
realizar aquilo que queria na sala de aula, para os meus alunos. O 
conceito de escola era os alunos. A escola existe porque existem 
alunos. O professor existe para transmitir conhecimentos. Mas neste 
momento, (…) descentralizei-me da minha posição de só professor, 
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para a minha aula, para minha sala e comecei a envolver-me com a 
escola de uma forma diferente. E hoje em dia, a escola é tão 
abrangente, tão abrangente, tão responsabilizada! Porque é! Porque 
nós verificamos que é onde os miúdos passam, coitados — coitados 
quer dizer, eles até gostam. É onde eles passam a maior parte do 
tempo deles! É na escola. Portanto, a escola já não é só vai à aula e vai 
para casa. Dantes era muito assim. Os miúdos agora não! Gostam de 
ficar na escola, gostam de jogar ping-pong, gostam de ficar no final da 
tarde no projecto da Rodoviária, gostam do projecto da Internet. 
Pronto. Então a partir daí a escola tem outra dinâmica … e tem de ter 
outros interesses. 

 

Auto-imagem e auto-estima. É bem notório que Margarida se sente 

boa professora e isso reporta-se aos dois aspectos para si essenciais da 

profissão, a relação humana e a transmissão de conhecimentos. No que diz 

respeito ao primeiro, Margarida tem muitos motivos com que se 

congratular. Soube-lhe bem ver reconhecida pelo presidente do conselho 

directivo, no episódio descrito na secção 1, a sua capacidade de lidar com 

as turmas do 3º ciclo, sempre mais problemáticas na escola. Este 

reconhecimento tem eco no que ela própria sente. Embora se revele muito 

reservada no que toca a expor os seus pontos fortes nesta matéria, não é 

difícil perceber, em parte por histórias que vai contando, que sabe ter 

capacidades essenciais para promover um bom inter-relacionamento com e 

entre os alunos. Recorda, por exemplo, que uma das suas grandes vitórias 

como professora foi precisamente ter conseguido lidar, embora com um 

grande investimento e alguns dissabores, com uma turma de bi e tri-

repetentes que já há uns largos anos apanhou no 3º ciclo, “daquelas de que 

toda a gente fugia na escola!”.  

Desenvolveu, ao longo dos anos e com base na experiência, a 

confiança necessária para conseguir encarar com tranquilidade aquele que 

considera ser um dos momentos mais críticos a que os professores estão 

sujeitos na profissão: conhecer uma nova turma e criar com ela um bom 
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clima de trabalho. Em geral, consegue vencer este desafio, estabelecendo 

com as turmas um bom relacionamento, com os padrões de respeito, boa 

disposição e afectuosidade de que gosta. 

Sabe que não chega a todos os alunos da mesma maneira, mas 

costuma sentir-se acarinhada pela grande maioria. Segreda, rindo, que é 

conhecida na escola por “Miss Piadinhas Secas”, expressão que os alunos 

adoptaram para se referir ao seu constante dizer de “graçolas” ou 

“larachas”, explica, nomeadamente em resposta a alunos mais atrevidos. 

Mas no contacto directo, Margarida usufrui em geral de um tratamento 

afectuoso, sendo muitos os que lhe chamam “professorinha” e que a 

procuram para conversar no final das aulas. E existem outras manifestações 

concretas de apreço dos alunos. Recorda que há cerca de três anos, tendo 

ficado retida na sala dos professores por um assunto inadiável, os alunos a 

quem ia dar aulas esperaram por ela mais de vinte minutos sem que sequer 

os tivesse avisado: 

 
Era uma turma que eu tive dois anos, no 10º e 11º. Tinham sido 

de um estagiário meu no 10º. Eu depois pedi para ficar com as turmas. 
E eu sei que puxei um bocadinho por eles, a turma era muito boa e eu 
então… esticava-me muito com eles. Eles diziam que eu tinha assim 
uns momentos de loucura porque de vez em quando dizia assim uns 
disparates muito grandes. Mas tinha uma relação de abertura muito 
engraçada com eles. Era-me permitido dizer tudo naquela aula. Se eu 
me apetecesse, era-me permitido. Eram do estilo — não eram lambe-
botas, aquilo que a gente chama dar graxa! — Mas eram do tipo… de 
eu ficar derretida! Eu lembro-me de uma situação que tive com um 
sobrinho meu que teve um problema (…) E tocou o feriado e eu fiquei 
com ele na sala dos professores e pronto, vi que não ia dar as aulas. E 
ao fim de vinte minutos saí da sala de professores e estavam todos à 
porta do pavilhão à minha espera para ir para a sala! E eu disse: 
“Olhem, eu não vou dar a aula….” E eles, com aquelas caras… (…) E 
pronto, são aqueles pormenores… são estas pequenas coisinhas que 
ficam. 
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A este episódio também não será estranho o facto de Margarida 

raramente faltar. A assiduidade, bem como a pontualidade, são pontos de 

honra para si. Há já muito tempo que não ultrapassa mais do que duas a três 

faltas por ano, o que contribui para que, em geral, seja a professora da 

escola mais adiantada na matéria, o que também lhe dá algum descanso e 

satisfação em relação ao cumprimento do seu papel.  

No que diz respeito à transmissão de conhecimentos matemáticos, é 

Margarida quem diz que gosta de “puxar pelas turmas”, tendo de si a 

imagem de uma professora exigente, que faz trabalhar bastante os alunos. 

Esta imagem encontra eco na forma como sente que estes a vêem, e que 

uma vez teve oportunidade de confirmar directamente através de uma carta 

de uma ex-aluna ao namorado, por coincidência, filho de uma colega de 

Margarida, que não resistiu a dar-lha a ler:  

 
E então a jovem entrou em Espanha para uma… ela foi para 

Espanha, ela é de origem espanhola (…) E a jovem escreveu, eu já 
nem posso dizer o texto exacto que já nem me lembro qual era texto… 
mas escreveu ao namorado, que também entrou para a Universidade 
cá e então a certa altura fala da Matemática que tinha em Espanha. E 
começa: “Olha a professora Margarida, já agora aproveito para te 
dizer… lembras-te do que nós dizíamos, que ela isto, que ela aquilo?” 
E depois, era o que eles diziam de mim! Que era uma chata, que os 
fazia trabalhar demais, que não sei quê, que a gente trabalhava mais 
que os outros. Bem, era uma lista! E eu a ler. A minha colega, que é a 
mãe do jovem, trouxe-me a carta às escondidas porque tinha achado 
imensa piada. E depois no fim dizia assim: “Olha, se não fosse a chata 
da professora Margarida! Estes aqui não percebem nada disto! Eles 
nem sabem o que é uma calculadora gráfica!” Quer dizer, ela retrata 
tudo o que eles tinham sentido ao longo daqueles anos. Mas aquilo 
era… fez-me perceber que tinha realmente tido um peso muito 
grande… estudar a Matemática e terem sido acompanhados por mim. 
E tinha sido muito cansativo mas (…) também produtivo! A carta 
estava giríssima, com um espírito crítico incrível, mas depois… é 
engraçado… depois acabava: “Agora sim, posso dizer bem ou mal da 
professora Margarida. Porque antes não tinha termo de comparação. 
Aqui ninguém me liga. Ponho uma pergunta ninguém me responde. 
Pelo menos a professora Margarida respondia”. 
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Para aferir o seu sucesso profissional tem ainda em conta uma outra 

medida, dada pelos resultados que os seus alunos têm vindo a obter nos 

exames de final de 12º ano. Em geral, encontram-se entre os mais bem 

sucedidos da escola, o que deixa Margarida muito recompensada, ainda que 

esteja consciente de que existem diferenças que são próprias das turmas. 

Referindo-se ao que aconteceu há dois anos atrás, recorda: 

 
Eu nunca me canso de dizer que tinha umas turmas muito boas. 

E as coisas correram muito bem, eu acho que ficaram, sei lá, de três 
turmas, seis alunos não entraram. Houve alguns que não entraram para 
o que queriam, mas entraram. Eles quase todos me vieram dizer onde 
tinham ficado, houve aí uns doze que só foram à segunda época. Mas 
pronto, dentro da média, achei que foi bastante positivo. 

 
No que respeita à forma como os colegas a vêem, Margarida sente que 

lhe reconhecem competência, considerando-a uma referência no que diz 

respeito às orientações curriculares do programa ajustado, em especial, à 

utilização da calculadora gráfica, como já atrás explicado. Em diversas 

ocasiões, procuram-na para pedir apoio, para trocar ideias, pedem-lhe 

sugestões. No entanto, julga que o entusiasmo e dedicação que coloca nas 

actividades em que se envolve, nomeadamente no trabalho com os outros, a 

leva muitas vezes a sobrepor-se aos colegas, pois sempre gosta de fazer 

ouvir as suas ideias: 

 
Se calhar sou um bocadinho dominadora, não sei! Por exemplo, 

eu quando estou numa reunião de subgrupo, tenho de me controlar 
para ter menos intervenções… Porque sem querer, dou por mim a 
dominar, por vezes a conversa. Se calhar não dou oportunidade aos 
outros de… (e faz com a mão um gesto que representa dar). Mas não 
faço com, com… eu própria reconheço! Porque aceito! Por exemplo, é 
assim: eu quando estou para trabalhar, é para trabalhar. E gosto de ver 
produto! Pronto! É assim, estou a 100%. E como estou a 100%, sou 
uma idiota (rindo), tenho montes de ideias, e tenho uma necessidade 
extrema de expor as minhas ideias, o que acho que poderá funcionar 
mal... entusiasmo-me muito! E talvez por me entusiasmar muito e por 
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viver muito a situação é que às vezes eu digo que posso estar a ser um 
bocadinho dominadora… Mas o que é que eu hei-de fazer? (encolhe 
os ombros e abre as mãos, mostrando a expressão típica do não há 
nada a fazer e rindo de imediato). São coisas mesmo nossas, são… 
Não há, não há hipótese! 

 

Perspectivas sobre o futuro. Margarida está de pedra e cal na 

profissão e na escola. Este ano, para além de ter a seu cargo duas turmas de 

10º ano, desenvolve um conjunto de actividades variadas, e de diversos 

âmbitos, que em boa parte assumiu como consequência de ser 

coordenadora do departamento de Matemática. 

Para o futuro próximo em que ficará com este cargo, tem definidos 

objectivos concretos para a dinamização do grupo disciplinar, quer ao nível 

da sua organização e funcionamento, quer ao nível do desenvolvimento de 

alguns projectos de outra natureza, como a criação de um Laboratório de 

Matemática. Um maior desenvolvimento deste assunto será feito nas 

secções 3 e 4 deste capítulo. 

Mas mais importante em termos da compreensão da evolução que 

Margarida está a fazer como profissional, é a sua participação no conselho 

pedagógico da escola, no qual, como já explicado, passou a ter assento este 

ano. Note-se que pertencer ao pedagógico corresponde, em termos práticos, 

a participar numa das suas secções. A Margarida foi sugerido que se 

incluísse na secção do projecto educativo da escola. Por sua vez, dentro 

deste, ela escolheu envolver-se com a área dos projectos de apoio aos 

alunos, para a qual se sente especialmente vocacionada:  

 
Dentro do projecto educativo, dividimo-nos em pequenos 

subgrupos para fazermos o diagnóstico da própria escola, porque sem 
diagnóstico, sem ver as carências, sem ver o que está a funcionar bem, 
o que está a funcionar menos bem, não podemos… Porque projecto 
educativo, para mim, é criarmos metas para aquilo que nós pensamos 
que poderá ser o ideal ou o favorável para a nossa escola. Portanto, 
sem diagnosticar o que está a correr bem ou que está menos bem, nós 
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não podemos pensar naquilo que pretendemos ou o que é que 
deveremos fazer. Neste momento eu estou… virei-me logo e pedi logo 
para ficar naquilo que eu gosto. Os apoios para mim não funcionam 
bem, e então há que pensar em novos modos ou não serão novos, 
serão novos para a escola: salas de estudo, acompanhamento de 
estudo, orientação de estudo. 

 

Nesta área dos apoios educativos, trabalha directamente com a colega 

que se responsabilizou pelos projectos dos alunos, designação que utiliza 

para se referir a projectos desenvolvidos por turmas em contexto extra-

lectivo: 

 
Estou também a trabalhar com a colega que é a coordenadora 

dos projectos dos alunos. Porquê? Porque os projectos dos alunos têm 
a ver também com a motivação dos alunos para a sala de aula. 
Portanto, fiquei naquela área que para mim me liga àquilo que eu acho 
que é mais importante na escola, e que eu muito prezo nesta escola. 
Que são as relações humanas. 

 
Assim sendo, pode dizer-se que o mais recente investimento de 

Margarida, e que se irá manter, pelo próprio calendário da actividade, nos 

próximos dois ou três anos, incide no desenvolvimento de condições na 

escola que proporcionem a maior satisfação dos alunos, tanto ao nível da 

sua relação afectiva como ao nível das aprendizagens das disciplinas. 

Este investimento está directamente relacionado com a sua crescente 

preocupação em tornar a escola num espaço com mais respostas para os 

alunos. Mas, curiosamente, também parece reflectir a ideia de tornar a 

escola num espaço com mais respostas para si própria. Ao expor o seu 

pensar sobre a sua evolução na profissão, Margarida aposta na escola como 

espaço de desenvolvimento profissional: 

 
Eu não digo que [a escola] é onde eu vivo… Mas se calhar, é a 

minha segunda casa. Se calhar, é exagero dizer assim. Para mim é a 
segunda casa no sentido que para já, felizmente faço o que gosto. 
Sendo aquilo que eu gosto, a única coisa que eu quero… é tal e qual 
como nós gostarmos de tratar de um jardim, não é? Eu acho que é 
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assim, é demasiado poético mas… a gente tem um jardim para tratar. 
De ano para ano, gostamos que o jardim esteja mais bonitinho. Temos 
que aprender a podar roseiras e a não sei quê… E este processo de ser 
professora e de gostar de ser professora, também é como um jardim, e 
é aprender exactamente a construir a escola. A escola deixa de ser a 
sala, não é? Portanto é um bocado… eu penso que é uma coisa que 
está em construção. Ou nós sentimos — porque é assim: eu tenho 
alguns colegas meus, que eu tenho a maior estima por eles, mas são 
pessoas que vão lá, dão as aulas e vão-se embora. E não se envolvem. 
(…) Isto tem a ver com o sentir da escola. Se se sente a escola como 
uma coisa que faz parte da nossa própria evolução ou também como, e 
se calhar muito mais feliz, muito mais feliz, aquele que encara como o 
tal emprego que vai lá, despeja aquilo que tem a despejar, não quer 
dizer que não despeje bem. Porque também conheço muitos colegas 
que estão envolvidos na escola, conhecem a escola por dentro e por 
fora e como professores na sala de aula, se calhar não são aquilo que 
poderiam ser. Portanto, não é o melhor ou pior professor. É a forma de 
sentir a escola e o que é a escola para cada um de nós, não é? 

 

Ao usar a metáfora da escola como um jardim, Margarida está a 

afirmar que cultivar uma boa relação com a escola é cultivar uma boa 

relação com a profissão. Para desenvolver o gosto pela profissão e 

descobrir suas novas vertentes, é preciso alargar o espaço da sala de aula, 

dar-se oportunidade de viver a escola, participar e intervir, de uma forma 

mais completa. No fundo, para Margarida, evoluir profissionalmente passa 

por sentir mais a escola, por dar-se mais à escola para poder receber mais 

também. E é neste percurso que Margarida se encontra. 

 

 

Conhecimento didáctico  

 

O conhecimento didáctico de Margarida é o conhecimento 

profissional que a professora usa para desenvolver o trabalho necessário 

para dar aulas. Refere-se à Matemática enquanto disciplina escolar, aos 

alunos e seus processos de aprendizagem, ao currículo oficial e ao processo 
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instrucional. Em cada domínio, procuro responder a três questões 

principais: Qual a origem desse conhecimento? Como foi evoluindo? 

Como se caracteriza em termos de rotinas, regras e princípios orientadores? 

 

Matemática. A Matemática é a disciplina de que Margarida guarda, 

enquanto aluna, recordações mais fortes. É certo que foi a única em que 

alguma vez reprovou, mas foi também aquela que determinou o seu 

percurso profissional, pela mão dos dois professores que mais a marcaram, 

o do 11º ano pelo rigor e clareza com que expunha a matéria e a de 12º ano 

pela dinâmica que imprimia às aulas.  

Naquela altura, Margarida estabeleceu com a Matemática uma relação 

muito baseada na mecanização. Recorda-se assim desta sua experiência: 

“Eu lembro-me como aluna, queixámo-nos que era muito tipo… fazíamos 

equações de primeiro grau, fazíamos vinte, trinta, quarenta, cinquenta. 

Inequações de segundo grau, tratam, traram, traram. Aquilo era 

mecanizado”. A ideia de mecanização corresponde, para Margarida, ao 

treino continuado de procedimentos com vista à correcta resolução de um 

determinado tipo de exercício, o que não acarreta necessariamente a 

compreensão do que está subjacente. Essa compreensão, sublinha, implica 

um investimento de outra natureza, implica raciocinar de forma a perceber 

a origem e as relações dos conteúdos matemáticos. Reconhece, ainda que 

com reservas, esta preocupação ao actual programa: 

Portanto, o programa tenta fugir à mecanização dos exercícios, 
não é? Tenta dar resposta a uma explicação óbvia porque é que as 
coisas são como são… puxa ao raciocínio, não só à mecanização. Há 
ligação entre os conteúdos. Mas se me obrigam, entre aspas, somente 
a pôr uma fórmula e a acreditarem nela e aplicarem, então estamos a 
cair um bocado naquilo quando eu fui aluna. 

 

Agrada-lhe a ênfase que a actual Matemática escolar coloca, na sua 

opinião, no raciocínio. No entanto, nem sempre se revê nas propostas do 
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programa no que diz respeito às abordagens a determinados conteúdos, 

nomeadamente se lhe parecem insuficientemente fundamentadas do ponto 

de vista matemático. Procura sempre introduzir novos conceitos a partir de 

outros previamente adquiridos pelos alunos, mostrando-lhes explicitamente 

a Matemática como uma construção cumulativa em que o novo 

conhecimento cresce a partir do que já se conhece. Conta, a este propósito, 

a forma como introduziu a noção de distância entre dois pontos, na qual foi 

deliberadamente além do programa, com vista a justificar uma fórmula que 

aquele prevê que seja apenas apresentada aos alunos: 

 
E quando eu dei a distância entre dois pontos, surgia a situação 

de que não havia necessidade de eu estar a dar-lhes a fórmula, era dar-
lhes o conhecimento e eles verificarem que isso acontecia sempre. O 
programa diz que… Por exemplo, se eu lhes der a fórmula e a fórmula 
servir… Se eu fizer algumas verificações com alguns pontos que me 
dão proposições verdadeiras, depois de concretizada na condição, que 
leva os alunos a, entre aspas, acreditarem naquilo que o professor lhes 
forneceu. Só que acontece que eu comecei a explorar no plano, 
fazendo a leitura das coordenadas. Fazendo uma leitura simples, por 
exemplo, de dois pontos sobre uma recta horizontal, dando valores 
fáceis deles visualizarem imediatamente, verem que a distância entre 
dois pontos era duas unidades, por exemplo. Depois pus situações de 
rectas verticais e eles aí também facilmente verificavam. Depois 
comecei a colocar situações em que já eram valores que não eram 
fáceis de determinar visualmente e depois voltei-me para as situações 
das rectas oblíquas e dando dois pontos sobre essa recta, então como é 
que eu determino a distância entre esses dois pontos? Claro que a 
partir daí fui para o teorema de Pitágoras. É uma forma não só de lhes 
recordar os conceitos que são essenciais e que eles estão 
constantemente a aplicar mas principalmente de perceberem que as 
coisas estão todas relacionadas. 
 

Uma outra ideia forte que Margarida associa a Matemática é a de 

rigor. Comenta rindo: “Deve ter sido jeito que me ficou daquele professor 

que eu achava excepcional, o que também foi meu orientador…”. Para si, o 

rigor exprime-se por via analítica e em linguagem formal. Persegue estes 

dois aspectos nas suas aulas até porque, no seu entender, os programas têm 
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vindo progressivamente a descurá-los ao dar o privilégio a abordagens 

intuitivas. Na sua opinião, estas últimas podem ter um papel importante, 

“ajudar os alunos a ficar com uma ideia e tal”, mas devem ser sempre 

cuidadosamente relacionadas e subordinadas à abordagem analítica, essa 

sim, essencial: 

 
Porque eles podem dar respostas com a calculadora, mas têm que 

apresentar o seu raciocínio. Portanto, têm que ter estruturado o seu 
raciocínio analiticamente também. Portanto… nunca os professores 
podem largar a parte analítica em detrimento para a calculadora. 
Porque senão daqui a uns anos ninguém sabia fazer qualquer 
raciocínio analítico! 

 

Desenvolver nos alunos a capacidade de utilizar fluentemente a 

linguagem formal é seu cavalo de batalha. Para isso, investe 

constantemente na interpretação da simbologia matemática, procurando 

que as expressões tenham sentido para os alunos, até porque é esta uma das 

maiores dificuldades que sente que eles actualmente têm. Quando possível, 

tenta estabelecer a ponte entre a abordagem geométrica, que em geral se 

torna mais simples para os alunos, e a abordagem analítica. Exemplifica 

como faz ao descrever uma situação recente de aula onde pretendia 

formalizar a definição de raiz de uma função: 

 
Mas há que formalizar! Ainda há dias estava a dar a noção de 

zero, de raiz de uma função… “Quando é que se anula a função? 
Vamos lá ver então nos eixos, a que é que corresponde”. E eles 
começaram: “Ah, então, zero é a raiz de uma função… é exactamente 
onde corta o eixo dos xx”. Pronto, intuitivamente, aquilo já lá estava. 
Quando vou escrever, e fui fazê-lo no quadro e vou dizendo: “Então, 
vamos lá escrever a definição! Vamos construir a definição”. E 
começo: “Zero é raiz de uma função, se é o valor do x, do domínio...”. 
[E eles:] “Do domínio? do domínio?”. Eu já tinha dado a noção de 
domínio, mas para escrever do domínio… “Então, se x não for do 
domínio não tem significado”. Já deu ali confusão. Ou seja, se eu lhes 
tivesse dado a definição e tivesse lido, não tivesse interpretado... É a 
tal situação, que eles precisam, eles não sabem fazer a interpretação. E 
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logo que eu escrevo x: f(x)=0, eles dizem-me assim: “Esses dois 
pontinhos é o quê, professora?” (rindo). “Olhem, tal que x é o valor 
que eu procuro, de tal forma, de tal forma que esse x, que é a imagem, 
seja nula”. Quando eu escrevi isto e depois de dizer aquilo, eles 
disseram: “O que é isso tem a ver com o que a professora escreveu?”. 
Eu disse: “Isto é que é aquilo que nós representámos!”. E houve ali 
uma dificuldade enorme deles perceberem que analiticamente, tinham 
que igualar a expressão a zero e resolver a equação. E não é preciso 
reforçar isto? 
 

Para Margarida, as diversas áreas da Matemática não têm todas igual 

encanto. Mostra uma grande satisfação ao afirmar “Adoro Funções!” e não 

esconde o seu pouco entusiasmo com a Estatística. Enquanto aluna 

universitária, teve uma má experiência com esta última disciplina, cujo 

professor via como um “autêntico homem das neves!”. Mas de qualquer 

forma, Margarida não reconhece à Estatística a natureza do conhecimento 

matemático. Vê-a como um conhecimento de natureza mais geral, uma 

espécie de aplicação muito genérica da Matemática que pode ser usada por 

qualquer pessoa e em qualquer domínio: 

 
Eu não vejo a Estatística como conteúdo da Matemática. Não 

tenho a culpa, pronto. Não a vejo como um conteúdo como vejo os 
outros. Acho que… toda a parte da Matemática é aplicável a outras 
ciências, não é? Mas eu sempre que penso na Estatística, penso em 
estudos económicos e sociais. E a abordagem da Estatística no ensino 
secundário tem mais a ver com a possibilidade de o aluno ter uma 
cultura geral, que lhe permita fazer a leitura de um gráfico numa 
revista, que consiga tirar ilações sobre a comparação de gráficos. 
Vejo-a mais no âmbito de uma cultura geral. Faz parte da cultura geral 
e não um conteúdo fechado. Eu acho que os conteúdos estão mais 
abertos, mas eu acho que me faço entender. É mais um… um… uma 
parte geral da aplicação da Matemática do que propriamente um 
conteúdo matemático. Posso estar errada. Aplica-se a tudo. Na 
Medicina, em todas as ciências, não há nada que não use a Estatística. 
Por isso é que eu digo que é geral. É assim uma coisa mais de 
conhecimento geral, que é necessário em todas as, em todos os locais 
de trabalho, não há nada que não… nós nem damos por isso! 
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No entanto, tem por experiência própria que a relação com os 

conteúdos se pode modificar com o estudo e exploração que deles se faz 

com vista a ensiná-los. Aconteceu-lhe isso com a Geometria e concede que 

um dia possa também suceder-lhe com a Estatística, pois até ao momento 

ainda não teve necessidade de a estudar para a leccionar no secundário: 

 
Mas acho que o não darmos, o não trabalharmos, não 

aprofundarmos, faz-nos ter uma visão do conteúdo completamente 
distinta daquele que se debruçou sobre o assunto, trabalhou muito, já é 
o segundo ou terceiro ano que dá isto, já consegue relacionar 
determinadas… é como tudo! E penso que é isso que me falta na 
Estatística, para eu dizer “Eh pá! Eu tenho vontade de dar Estatística!” 
(rindo) Se calhar daqui a uns anos… a minha relação com a Estatística 
é diferente, porque eu ainda não a aprofundei. 

 

Alunos e processos de aprendizagem. Margarida gosta de lidar com 

os alunos do ensino secundário. Embora os do 3º ciclo lhe transmitissem 

mais entusiasmo e constituíssem um maior desafio, estabelecer com eles 

uma boa relação de trabalho era para si mais desgastante. Os alunos da 

faixa etária com que actualmente lida proporcionam-lhe uma maior 

facilidade no relacionamento, afirma. Têm, à partida, uma postura mais 

disciplinada nas aulas, são mais apostados em aprender e usam uma 

linguagem mais próxima da que é natural a Margarida. A conjugação 

destes factores faz com que a professora se sinta mais confortável com 

estes alunos: 

 
Todas as idades são difíceis, mas as idades mais difíceis e onde 

eles sentem mais diferenças a nível de transferências de escola é do 7º 
ao 9º ano. É uma idade complicada. E com reacções muito diferentes. 
E então como tudo se baseia na relação, as relações aí são mais 
complicadas. São mais difíceis de atingir os objectivos. Portanto, dão 
muito mais trabalho. Por natureza, os alunos são mais indisciplinados. 
Há uma série de factores. São menos responsáveis. Porque eles 
quando passam para o secundário começam a pensar que esta nota que 
eu vou ter vai contar. Já muitos pensam. No terceiro ciclo ainda 
ninguém pensa nisso. Depois há a questão da linguagem. A minha 
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linguagem usual é mais próxima da linguagem de um aluno da fase 
etária do secundário do que dum aluno da fase etária do 3º ciclo. (…) 
Portanto, eu não estou velha! Mas reconheço que já não consigo, já 
não tenho as energias que tinha. E penso que o secundário, nesse 
sentido, (…) dá-me mais, não é descanso (rindo), é estabilidade 
emocional. 
 

A primeira preocupação de Margarida perante uma turma é, como já 

foi afirmado, estabelecer com ela uma boa relação, de respeito, à-vontade e 

boa disposição. Sabe-se muito afectada pelo bom entendimento com os 

alunos e acredita que o inverso também é verdade. Manifesta a forte 

convicção de que a relação afectiva determina a forma como eles estão na 

aula e a sua predisposição para a ouvir e trabalhar: 

 
Eu acho que não sou capaz de transmitir conhecimentos sem ter 

conseguido relacionar-me com os alunos. Acho que cria uma barreira 
enorme (…). Eu acho que nem sou capaz de me explicar bem. 
Portanto, dar as aulas de Matemática primeiro passa por me sentir 
bem com os meus alunos. Se eles não se sentirem bem comigo, isso 
vai-se reflectir no ritmo da aula. Se o aluno estiver irritado comigo, 
ele de certeza que não me ouve como se estivesse bem disposto 
comigo. Se eu não me relaciono bem com eles, a minha forma de 
comunicação não pode ser tão boa, tão bem disposta. Penso que tudo 
passa pela relação. 
 

Para promover a aprendizagem, aposta no desenvolvimento de 

trabalho autónomo por parte dos alunos, em relação ao qual afirma: “Penso 

até que só assim é que se aprende!”. Desenvolveu um esquema de 

abordagem aos conteúdos que passa por várias etapas numa sequência de 

aulas: introdução do novo conceito; aplicação do conceito; sua posterior 

consolidação, incluindo explicitamente tempo para tirar dúvidas que os 

alunos possam ter. Estas dúvidas, Margarida espera que elas surjam do 

trabalho que os alunos devem ir fazendo, eventualmente suscitadas pelo 

estudo autónomo do livro de texto e pela realização das “propostas de 

trabalho” que lhes vai passando para casa. Explica que prefere esta 
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designação à clássica “tpc”, porque acredita que responsabiliza mais os 

alunos: 

 
Proposta de trabalho, eu acho que aquilo cai melhor (rindo). “É 

uma proposta, é da vossa responsabilidade.” Eu acho que isso até 
resulta, porque eu digo-lhes sempre: “Olhem, isto é uma proposta de 
trabalho, não é um tpc Proposta de trabalho significa que vocês são 
responsáveis por a efectuar ou não. Até vos digo mais, eu tenho tanto 
que fazer, que não vos avalio as propostas de trabalho, vocês é que se 
estão a condicionar”. 
 

Já tem acontecido, em muitas ocasiões, um ou outro aluno pedir a 

Margarida que o esclareça pontualmente sobre um determinado exercício, 

mas em geral ela recusa dar indicações que desmobilizem o investimento 

que defende que seja ele próprio a fazer: 

 
Se querem ultrapassar a dificuldade, eles sabem que eu estou lá 

para os ajudar mas não naquela hora… não vou desenrascar a situação 
e depois já não se pensava mais no assunto. Eu quero é que eles 
consultem o livro, revejam a aula, verifiquem o exercício que se 
compara àquele, pensem por eles. Porque eu estou-lhes sempre a 
dizer: “No exame não estou lá eu e muito menos o vosso explicador! 
(rindo). Portanto, vocês têm de pensar pela vossa cabeça!” E eu penso 
que esse tipo de responsabilidade também lhes dá uma autonomia. 
Nem todos a aceitam, não é? 
Mas a aposta no trabalho autónomo não significa uma desvalorização 

do espaço lectivo. Margarida esforça-se para conseguir ter consigo os 

alunos nas aulas, e de preferência, com atenção e a participar no 

desenvolvimento das tarefas. Acha importante, quer nas abordagens de 

novos conteúdos, quer na resolução de exercícios, mobilizar os saberes dos 

alunos e explorar as suas ideias para que possam integrar as novas 

aprendizagens no que já sabem.  

No entanto, isto nem sempre é fácil, sublinha Margarida, desabafando 

que uma das coisas que maior frustração lhe provoca é não conseguir 

mobilizar o interesse dos alunos para a aula: 
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E há outra coisa que me chateia à brava na escola! É ir para uma 
aula e não conseguir despertar o interesse dos alunos. Eu venho de lá, 
frustradíssima. Não é ensinar. Eu já não chego ao ponto de dizer: 
“Eles conseguiram ficar a saber isto”. É o eu sentir que não estive ali a 
fazer nada. E às vezes acontece. Eu tenho aulas, felizmente não são 
muitas, mas tenho. Estou ali, acaba a aula: “Mas o que é que estou 
aqui a fazer?!” Se tivesse ficado de perna cruzada, tinha feito o 
mesmo resultado do que estar aqui na aula. E isto para mim… mexe 
comigo. 

 
As razões desta dificuldade são, na sua análise, de duas ordens, 

qualquer uma delas dependente dos alunos, em especial do seu percurso 

escolar. Por um lado, apesar de o ensino secundário não ser obrigatório, 

existem alunos que o frequentam pouco motivados, com baixas 

expectativas sobre a importância da escola para o seu futuro profissional. 

Por outro lado, a grande maioria não tem uma boa preparação matemática 

do 3º ciclo, revelando lacunas em muitos conhecimentos essenciais e 

deficiências na utilização da linguagem formal, o que constitui, na visão de 

Margarida, um grande obstáculo: “Falha-lhes a linguagem e a linguagem é 

a base!”. Em geral, estes dois problemas estão associados, afirma, uma vez 

que são os alunos a quem a escola diz menos que geralmente apresentam 

um reduzido aproveitamento escolar, sendo o inverso igualmente verdade. 

Para superar este tipo de dificuldades, Margarida vai tentando adaptar 

as suas estratégias pensadas, variando os factores motivacionais e as 

próprias abordagens. Por defeito, com uma turma que considere média ou 

boa, começa com a abordagem analítica e centrada na Matemática. Mas 

perante turmas com maiores dificuldades, esforça-se por ir ao seu encontro 

de outras formas. Por exemplo, no actual momento da recolha de dados 

deste estudo, Margarida está num processo de diferenciação das estratégias 

que usa com uma das duas turmas de 10º ano que lecciona, que será à 

frente explicado. 
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De qualquer forma, seja como for a turma, mantém presente a 

preocupação de ouvir os alunos, revelando alguma tensão entre a 

necessidade que sente em os conduzir para os ajudar e a vontade que 

progridam autonomamente para que se apropriem realmente dos 

conhecimentos em estudo: 

 
Quando eu começo a deparar com dificuldades a nível… Por 

exemplo quando eu peço um… a… a altura, a altura máxima da bola, 
que ela atingiu… e peço: “Façam analiticamente.” Eles começam ali 
às voltas, às voltas, às voltas. Há sempre um que me diz: “Isto é uma 
inequação de segundo grau, maior que zero?” Quer dizer! Percebo o 
que é que eles querem dizer no fundo com aquilo, não é? Mas não está 
bem dito (…) Têm que ser sempre conduzidos, não é? E depois há 
sempre um que dá um… pode não dar totalmente, mas dá uma pista 
para eu… O que é que eu tento e que me emperra as aulas? É serem 
eles sempre, se possível, e às vezes é impossível, ser algum deles a 
dizer alguma coisa que esteja minimamente correcta, dentro da 
linguagem deles, para poder levar os outros. Porque se sou sempre eu 
a conduzir a aula, ou eu a dar a pista, eles até entendem, só que depois 
sozinhos não conseguem concretizá-la. E então demoro mais tempo, 
às vezes eu sinto-me, se calhar nem estão... se calhar a sensação que 
eu tenho é que dei muito pouco, ou eles ficaram muito instáveis com 
aquilo que se deu, e se calhar é o contrário. 

 

Currículo de Matemática. Ao longo do seu percurso profissional, 

Margarida lidou com dois currículos distintos, o do ensino unificado e o da 

reforma dos anos 90, sendo apenas neste último, sobretudo no ajustamento 

de 1997, que se inscreve a sua experiência enquanto professora de 

Matemática do ensino secundário. Ao olhar para os últimos anos, revela 

um sentimento de instabilidade associando-o às sucessivas mudanças que 

se fizeram sentir, primeiro com os chamados novos programas, depois com 

as orientações gerais programáticas que os complementaram, finalmente 

com o ajustamento e actualmente, com a próxima revisão em preparação e 

em discussão pública à data da recolha de dados desta investigação — que 

viria a ser posteriormente adiada.  



Capítulo V — Margarida 

  257   

Para além disso, Margarida considera que o actual texto oficial 

contém em si mesmo um razoável grau de indefinição, o que a deixa pouco 

segura, nomeadamente em relação aos conhecimentos matemáticos, aos 

quais sempre se refere usando o termo “conteúdos”. Na sua visão, os 

anteriores programas tinham um maior grau de concretização dos 

objectivos a atingir e das matérias a tratar, tornando mais clara a tarefa dos 

professores: 

 
Este programa tem alguma abertura, eu acho que tem, na minha 

visão. Por exemplo, quando eu olho para os programas anteriores, 
vem tudo muito bem objectivado, não é? Dá-se isto, dá-se isto, isto e 
isto. Está ali um guia. (…) vinha ali tudo… e não nos perdíamos. 
Aquilo era dado tal, tal, tal, tal. Agora, quando nós olhamos para os 
conteúdos e vemos os objectivos, os objectivos misturam-se um 
bocado, aquilo que nós chamamos objectivos gerais, misturam-se com 
os específicos. Há ali uma mistura. Já não se faz aquela distinção entre 
um objectivo específico e um objectivo geral. E quando eu faço a 
leitura da parte dos objectivos a atingir, eles dão mais exemplos, e os 
exemplos podem ser aqueles ou algo parecido. E algo parecido com 
aquilo, pode perfeitamente ser outra coisa… geralmente dizem “não 
exceder a dificuldade de d.”. 
 

Como Margarida defende que os alunos devem todos receber 

desejavelmente a mesma preparação, até porque todos enfrentarão o 

mesmo exame, resulta para si imprescindível que os professores da mesma 

escola reunam esforços no sentido de fazerem uma leitura e interpretação 

colectiva do programa com vista a definirem concretamente os conteúdos a 

leccionar a todos os alunos. 

Há três ideias gerais fortes que Margarida identifica no texto do 

ministério. A primeira tem a ver com a abordagem da Matemática. 

Considera que os actuais programas são muito condescendentes quanto à 

clareza e ao rigor, aspectos que associa directamente à utilização da 

linguagem formal. Se reconhece que uma perspectiva mais intuitiva pode 
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ter vantagens em tornar a Matemática mais acessível a muitos alunos, 

considera que a desvalorização da formalização tem sido excessiva: 

 
É positivo por um lado, porque permite de uma forma mais 

intuitiva captar alguns alunos que podem se perder na formalidade, na 
apresentação formal da Matemática; mas por outro lado também se 
está a perder o rigor da linguagem. Portanto, é um aspecto positivo 
por um lado mas tem de ser muito bem controlado, e nem sempre 
temos a capacidade, eu própria, de depois dar o pulo da formalização e 
cada vez menos se utiliza um rigor na linguagem matemática. (…) 
Acho que há uma série de situações que estão a levar os alunos a 
gostar da Matemática noutra perspectiva. No entanto, acho que o 
próprio programa, o próprio programa, desvaloriza bastante, ou 
demasiado, a formalização. 

 
A importância da linguagem formal, justifica-a Margarida por duas 

razões. Por um lado, pelas suas concepções mais enraizadas acerca da 

Matemática. Por outro lado, pela necessidade de os alunos dominarem esta 

linguagem para poderem ser bem sucedidos no exame obrigatório do final 

de 12º ano: “Porque se eles não ficam a saber escrever em linguagem 

matemática, perante um exame, infelizmente eles têm um exame para 

realizar, a linguagem que eles aplicam é essencial para a sua avaliação”. 

As outras duas ideias gerais estão de alguma forma inter-relacionadas 

e merecem a aprovação de Margarida. Uma que lhe agrada particularmente 

é a da abordagem em espiral dos conhecimentos. Interpreta-a como a 

possibilidade de o professor decidir, em cada ano e para cada turma, o nível 

de tratamento dos conhecimentos matemáticos, prevendo o seu progressivo 

aprofundamento de acordo com o que acha mais adequado para os alunos, 

tendo em consideração aspectos como o seu desenvolvimento:  

 
Mas outra coisa que eu verifico neste programa é que a 

construção em espiral de conteúdos, permite-me que… se eu 
diagnosticar que a turma não tem capacidade para fazer uma 
abrangência total daquele conteúdo que é pedido naquele ano… eu sei 
que os vou ter no ano que vem… eu posso perfeitamente dizer assim: 
“Não, este ano não vou exceder mais que isto. Apesar de pedirem 
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mais… e sei que não dei mais. Então para o ano, quando der isto e isto 
posso retomar e voltar.” Permite-nos, a alguns alunos que não... 
reforçarem alguns conceitos que possam não ter ficado bem 
consolidados, e eu acho que isso foi importante no programa. 

 

No entanto, sublinha com preocupação, para que esta possibilidade 

possa ser exercida sem problemas torna-se necessário garantir que os 

professores acompanhem a turma durante os três anos do secundário, 

condição que foi adoptada na sua escola. 

A outra ideia que aponta é a da “flexibilidade” dos programas, 

referindo-se à possibilidade de relacionar conteúdos entre si, o que 

considera muito importante. No fundo, usa o termo flexibilidade para se 

referir ao contrário de abordagem rígida:  

 
Agrada-me porque, apesar de [o programa] ser por conteúdos, há 

sempre de alguma forma, possibilidades de integrar um conteúdo 
noutro conteúdo, não é? Por exemplo, eu da Geometria para as 
Funções, peixe na água, não é? A Estatística já é um conteúdo 
diferente mas que eu de certeza que vou buscar registos das Funções, 
para eles sistematizarem e tentar sempre fazer algumas ligações. 
Ainda por cima, ser a tal espiral de ano para ano… Para mim é 
positivo porque eu lembro-me de darmos matéria tipo estanque. Um 
bloquinho, arrumou. Agora vamos pegar numa coisa que não tem 
nada a ver com a outra. Nem sequer falámos ainda no assunto. Nem 
tem ligação com um conteúdo. E a Matemática era dada assim em 
compartimentos fechados e isolados. Nem eram compartimentos que 
tivessem um arejamento. 
 

Relativamente às orientações metodológicas, Margarida adere em 

especial à da utilização de calculadoras gráficas, de tal forma que afirma 

que já não se consegue imaginar a dar aulas sem este instrumento. São duas 

as grandes vantagens que enuncia: por um lado, tornam a abordagem 

gráfica muito mais fácil, rápida e rigorosa; por outro lado, emprestam à 

aula uma dinâmica “espectacular”, uma vez que permitem outra atitude e 
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disponibilidade ao professor e favorecem um papel mais activo e autónomo 

do aluno na aula:  

 
Quando começamos a dar as Funções há sempre a perda de 

tempo… Temos de fazer um referencial como deve ser, temos que pôr 
a unidade de medida... com todo aquele pequeno pormenor. E se 
queremos analisar correctamente, aquilo tem de ficar bem feito, 
minimamente bem feito. O que é que as calculadoras nos permitem? 
Para já visualizar muito mais rapidamente. Fazer um estudo mais 
rápido e mais intuitivo em algumas situações — desde que não fosse 
pedido analiticamente — e dar uma dinâmica diferente à sala de aula. 

 
Margarida refere-se ainda a outras orientações metodológicas que 

considera específicas deste programa ajustado, mas em relação às quais não 

parece manifestar especial entusiasmo, em parte porque ainda não se 

preparou para lidar com elas, em parte porque as considera de difícil 

concretização nas aulas. No primeiro caso, encontram-se as actividades de 

modelação, que para si estão ainda no registo de “curiosidade”, até porque, 

sublinha, são recomendadas mas não obrigatórias. No segundo caso, 

encontra-se o trabalho de grupo, a cuja filosofia de base adere, e os 

relatórios, correspondendo os últimos à proposta, para si, mais exigente dos 

programas, nomeadamente no que diz respeito à sua avaliação:  

 
Somos deparados com um novo tipo de situação na sala de aula, 

e isso reflecte ao nível de instrumentos de avaliação também, não é? 
Eu penso que o maior embate, a nível deste programa, pode ter sido, 
para mim foi… o que eu sinto, e em relação àquilo que eu falo com os 
meus colegas também… para mim foi: propõem que eu peça 
relatórios aos meus alunos, o que é que é um relatório? Eu tinha noção 
de que é que era um relatório, mas um relatório, de um determinado 
tema, para os meus alunos, é diferente de eu pensar um relatório que 
poderia efectuar a título de uma situação qualquer. Como é que eu, ou 
que exigências se deve fazer num relatório? Quando é um momento 
propício para se pedir um relatório? 

 

Processo instrucional. O conhecimento do processo instrucional diz 

respeito ao conhecimento directamente associado à preparação e condução 
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de aulas, e ainda o conhecimento relacionado com a avaliação das 

aprendizagens dos alunos. 

Preparação lectiva. Do que Margarida foi contando sobre o seu 

trabalho de preparação lectiva, sobressai a satisfação com a grande 

evolução que sabe ter feito. Nos primeiros anos de profissão, sentia-se 

muito insegura e investia imenso tempo e esforço para conseguir leccionar 

as suas aulas com a qualidade científica que desejava. Uma das suas 

preocupações era a utilização de uma linguagem matemática adequada aos 

alunos, a outra era o domínio dos conteúdos de modo a conseguir dar 

resposta a eventuais dúvidas que surgissem. Preparava as aulas consultando 

diversos manuais escolares e ensaiava-as como forma de precaver possíveis 

dificuldades: 

 
E depois era o grande problema que era a linguagem que nós 

adoptávamos em relação aos alunos. E por isso, os manuais, a 
devoração de uma série de manuais, a comparação de uma linguagem 
com a outra. Os meus grandes amigos foram muitos compêndios de 
Matemática (rindo). É verdade, foi isto mesmo. Porque em vez de me 
segurar ao livro que era deles, eu ia sempre procurar aos outros e 
tentar ali... fazer uma leitura abrangente de todos, para ver se 
conseguia eu própria confrontar... Eu punha-me sempre a fazer 
grandes teatros. Eu lembro-me de falar sozinha, em casa, isolada, com 
se tivesse a turma toda à minha frente, que eu planeava uma 
determinada aula, uma determinada estratégia, colocava-me, punha-
me no papel do aluno. “E se o aluno me perguntar isso? Como é que 
eu devo responder?” E portanto, eu perdi imenso tempo a fazer este 
teatro, sozinha. 
 

Com a experiência continuada e com o estágio desenvolve maior 

confiança e um conjunto de materiais de recurso, que vai rentabilizar na 

planificação das aulas dos anos seguintes, sempre no 3º ciclo. Desta fase, 

em que lecciona, em certa medida, usufruindo do investimento anterior, 

recorda um sentimento de acomodação: 
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Já estava a criar aquele hábito que nós temos de preparar as aulas 
para nós sem grandes rigores, sem grandes estratégias, é uma 
acomodação. (…) “Para este ano, tenho este conteúdo preparado, 
amanhã vou dar isto, dou uma vista de olhos, vou fazer este exercício, 
que já fiz, não me trouxe problemas, este trouxe-me problemas, vou 
mudar, vou pôr outro...”. 
 

No entanto, no ano em que orienta estágio obriga-se a um novo 

investimento, não só em termos da preparação científica de um nível do 

ensino secundário, mas também em termos da aposta em levar à prática as 

então recentes orientações curriculares.  

Para se preparar cientificamente, estudou por diversos livros do ensino 

secundário, o que lhe permitiu “estruturar a cabecinha e depois dar a volta 

para transmitir, porque não é a mesma coisa”. As dúvidas que sentia tirou-

as com colegas da escola que já leccionavam aquele nível. Esta experiência 

dá-lhe a convicção de que o esforço do professor e a sua honestidade e 

humildade para “reconhecer que precisamos da ajuda dos outros quando os 

livros não nos socorrem” são os ingredientes fundamentais para a 

preparação lectiva neste domínio. 

Das novas orientações curriculares, investiu no desenvolvimento do 

trabalho de grupo e sua avaliação e, sobretudo, na utilização de 

calculadoras gráficas. Em relação às últimas, fez um curso de formação 

específica e um investimento continuado muito apoiado pelo contexto 

associado ao núcleo de estágio, como já referido. Elaborou, em colaboração 

com os estagiários, tarefas com “carácter experimental”, que aplicou nas 

aulas. Da avaliação do seu sucesso, retirou aprendizagens para a sua 

posterior utilização em aula, em especial, para as Funções.  

Hoje em dia, sente-se bastante confiante na sua planificação do ensino 

secundário, em grande parte devido ao facto de saber que consegue gerir o 

programa de forma a deixar os alunos bem preparados para o exame de 12º 

ano. Sentiu de forma intensa esta sua grande preocupação há três anos 
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atrás, relembra, quando pela primeira vez leccionou o 12º ano a três turmas, 

uma delas que acompanhava desde o 10º ano. Conta que logo no início 

desse ano, começou a sentir o peso do exame que os seus alunos teriam de 

enfrentar, “mais nervosa do que eles”. Temia que nos dois anos anteriores, 

fruto da inexperiência com este nível de ensino e da falta de uma visão 

global e madura dos programas de todo o ciclo, tivesse descurado aspectos 

que poderiam ser vitais para um bom desempenho no exame. Montou um 

esquema de aulas que, apostando na autonomia e responsabilização dos 

alunos, constituísse uma preparação específica intensiva para as provas. Já 

no final do ano, com todo o programa dado, conseguiu reservar doze aulas 

para a resolução exaustiva de exames: 

 
Quando chegámos ao 12º ano, eu pensei: “É este ano! É este ano 

que os meus alunos vão prestar provas, e que não vou ser eu sentada 
na secretária, a olhar para eles (rindo). E nem sequer vou lá poder 
estar. Nem espreitar!”. E então acho que aquilo foi angustiante para 
mim. Mas como os dois primeiros anos foram muito libertos da 
situação de exame, porque eu ainda não sabia o que era ter um grupo 
de alunos, à minha responsabilidade para um exame final (…). E eu 
comecei, no 12º, a pensar: “Será que aquele conteúdo que eu dei 
estará bem consolidado em relação com aquilo que eles vão buscar 
para o exame?”. Então comecei a devorar exames nacionais, sempre 
na perspectiva de que cada conteúdo final do 12º ano, fazer sempre 
exercícios, fazia sempre. (…) 

Ainda me sobraram no fim umas doze aulas para fazer exames 
(rindo). Mas trabalhei também muito à custa de fichas de trabalho, que 
lhes entregava. E como eu não tinha a capacidade de as corrigir em 
casa, quando tínhamos uma aula prática, essa ficha era dada ao longo 
do conteúdo, eles iam resolvendo e depois nós guardávamos duas 
aulas e aquilo era tudo trabalhado a tirar dúvidas. Portanto, eu ia 
sempre fazendo exercícios, nunca fazia os da ficha, permitindo que 
eles... essa ficha, os exemplos tirados para essa ficha, eram sempre 
tirados de exames. Isso então eram sempre de exame. E no final de 
cada conteúdo, eles deveriam ter, pelo menos tinham essa 
responsabilidade, de até ao final terem aquela ficha resolvida, bem ou 
mal. E depois eram reservadas duas ou três aulas para a resolução da 
ficha, onde era... servia de revisão, servia de consolidação para as 
dúvidas e para eles terem oportunidade, porque o ritmo ali tinha de ser 
mais exaustivo. Isso aí é escusado. Não se pode dar aulas de 12º como 
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se dá de 10º. Não se pode dar aulas de 11º como se dá de 10º. À 
medida que vamos avançando vamos sentindo o tal, o tal exame lá ao 
fundo a dizer: “Temos que cumprir o programa”, não é? E de facto 
sentimos, a partir do meio do 11º ano já começa a haver aquele aperto. 
Mas penso que isso resultou. A questão de dar uma ficha, de eles 
terem uma responsabilidade... 
 

Este esquema de aulas rendeu bons resultados a Margarida. É 

inspirada nele que actualmente faz a sua programação, hoje em dia já mais 

confiante pela experiência adquirida. Intensifica o ritmo de trabalho do 10º 

para o 12º ano, mas começa desde o primeiro ano a familiarizar os alunos 

com a tipologia das questões de exames, nomeadamente nos testes de 

avaliação, e a insistir muito no desenvolvimento da linguagem formal. 

Além disso, selecciona para as aulas as tarefas que sabe terem maior 

probabilidade de sair nos exames, deixando por explorar outras, mesmo 

que recomendadas pelos programas. 

No que diz respeito aos planos propriamente ditos, Margarida realiza-

os a diversos níveis, tanto com colegas como individualmente. Aprendeu 

com os anos a realizar uma planificação pessoal que considera bastante 

eficiente, não definida por unidades temporais que sempre acabava por não 

cumprir. Há muito que desistiu de planificar aula a aula, porque verificou 

que o final da aula raramente coincidia com o esperado. Actualmente, 

prefere planificar por conteúdos, independentemente da sua 

correspondência temporal. Em geral, o tratamento de um conteúdo acaba 

por durar cerca de quatro a cinco aulas, e por isso se refere a planificação 

semanal: 

 
Era muito burra, porque até que eu percebesse… Era sempre 

uma tensão! De há uns cinco anos para cá é assim, um objectivo tem a 
ver com isto, isto e isto. Eu quero dar isto. Vou dar, ou dou a definição 
ou dou um exemplo. Tal, tal, tal. E faço aquilo tudo que eu acho que 
devo fazer. Que atinja aqueles objectivos, que podem durar duas 
horas, três horas, quatro horas. Eu tenho uma ideia geral de quanto é 
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que aquilo poderá durar, mas é mais fácil eu enquadrar aquilo tudo em 
quatro horas ou cinco, que é uma semana. Eu agora já tenho a 
tendência de preparar para uma semana, do que efectivamente para 
um tempo lectivo, uma aula. É mais na base… Não quer dizer que se 
estiver inspirada eu não prepare quinze dias de aulas! 

 

Tem uma estrutura base para este tipo de planificação, que passa por 

introdução do tema, prática e consolidação. Nesta última fase reserva 

tempo para que os alunos possam tirar dúvidas resultantes do investimento 

que entretanto incentiva que façam, muitas vezes com propostas de 

trabalho específicas que também prevê antecipadamente. 

Selecciona tarefas e adapta-as para as suas aulas, a maior parte dos 

muitos livros de texto que gosta de consultar, mas sempre com o privilégio 

do manual adoptado, o qual sente necessidade de conhecer bem para poder 

orientar o seu estudo pelos alunos. Outros recursos que utiliza menos 

frequentemente são materiais de formações fotocopiados que colegas vão 

trazendo para a escola, outro, mais recente, é a Internet, onde consulta 

sobretudo o NetProf, um site de uma editora escolar que considera 

interessante e “com o espírito do programa”. Também consulta as 

brochuras editadas pelo Ministério da Educação mas é raro de lá retirar 

tarefas, pois considera que as suas propostas são muito arrojadas, 

ultrapassando o que diz o próprio programa: “Nunca posso usá-las porque 

elas dão muitas ideias e eu se fosse pelas ideias da brochura, tché! Não é? E 

algumas até, é engraçado, que extravasam, extravasam o próprio espírito do 

programa!”. 

Algumas das tarefas que leva para as aulas aparecem aos alunos na 

forma de ficha de trabalho que faz, com vaidade, no computador que usa 

regularmente, onde não falta o cabeçalho da escola a encimar a folha A4. 

Aliás, tem com as fichas de trabalho uma espécie de relação afectiva, vê-as 
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como um acto de dedicação do professor ao aluno. Conta um episódio 

ilustrativo: 

 
Na segunda aula levei-lhes uma ficha que era os sólidos 

platónicos. Então, breve nota histórica e depois coloquei os cinco 
sólidos, pus o nome de cada sólido, por baixo pus o que o identificava, 
se era a água, se era a terra, se era ererê, e fiz na breve nota histórica, a 
ligação. E olhei para a ficha e disse: “Ah, se me dessem esta ficha não 
gostava nada dela. Está triste.” Então peguei nas canetas, nos lápis 
Caran d’Ache e passei a noite inteira a pintar cinquenta fichas, cada 
qual com a sua cor. Distribui as fichas: “Olha, tudo o que eu vos der é 
para vocês guardarem. E estimarem.” E de repente, eles: “Isto não é 
fotocópia a cores, pois não?” “Isso foi pintado pela vossa professora!”. 
E ainda hoje nos cadernos, dobrado, está lá a ficha. Eles repararam e 
respeitaram que eu estive a pintar. Foram cinquenta. Há umas ou 
outras que eu mudei as cores: “Olhem, desculpem lá mas não 
consegui fazer tudo igual que já estava cansada!” Mas parece que não, 
estes pequenos pormenores dizem-lhes muito. 
 

A sua planificação é sensível ao calendário escolar e ao horário 

semanal dos alunos. Por exemplo, para o desenvolvimento dos trabalhos 

mais exigentes do ponto de vista da metodologia a usar, nomeadamente 

aqueles em que os alunos trabalham em grupo, Margarida reserva as aulas 

de desdobramento. 

Faz uma planificação lectiva igual para todas as turmas mas dispõe-se 

a proceder a mudanças no caso de avaliar a inadequação de uma dada 

estratégia a um número significativo de alunos. Neste caso, experimenta 

outras estratégias com a turma procurando conseguir um maior sucesso, o 

que nem sempre é muito fácil.  

Outra dificuldade presente é conseguir gerir o programa de forma a 

completá-lo no final do ano. Esta matéria será mais desenvolvida na secção 

4 deste capítulo, onde em particular serão alvo de atenção as tensões que 

Margarida sente na planificação que faz actualmente. 
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Condução das aulas. Margarida referiu-se a um conjunto de regras e 

rotinas com as quais se sente bastante confortável na condução das suas 

aulas bem como a alguns saber-fazer que parecem ainda estar em 

desenvolvimento, nomeadamente associados ao pôr em prática orientações 

programáticas mais recentes. Na secção 5, que apresenta episódios de aula 

de Margarida, pode observar-se muito do conhecimento aqui descrito. 

Para obter um ambiente de trabalho ao seu gosto, Margarida investe 

na criação de relações humanas com os alunos onde impere o respeito, a 

afectividade e a boa disposição. Consegue isto à custa da sua postura e do 

tipo de diálogo que alimenta com os alunos, que se vai soltando à medida 

que a relação com as turmas progride, uma vez que considera que algumas 

das coisas que diz aos alunos poderiam, numa fase de pouca confiança, 

melindrar os mais susceptíveis. Afirma rindo:  

 
Eu às vezes digo coisas estranhas aos alunos, que até poderiam 

parecer ofensivas a quem está de fora… Mas quando eles já me 
conhecem não me levam a mal até porque sabem que o que eu digo 
deles também posso dizer de mim! Eu, por exemplo, de vez em 
quando estou no quadro e engano-me e: “Eh, que burra! Não estão 
sozinhos no mundo!” E eles desatam-se a rir. Mas pronto, esse tipo de 
comentário ou brincadeira, que pode ser grave, também tem a ver 
como se diz, onde se enquadra. 
 

A estratégia de fazer comentários deste tipo usa-a também para 

disciplinar o comportamento de alguns alunos que eventualmente se 

distraiam ou perturbem a aula com barulho. Margarida não se identifica 

com chamadas de atenção do tipo autoritário, às quais só recorre em última 

instância, tentando logo de seguida responsabilizar os alunos em questão. 

Prefere adoptar atitudes que gerem na turma uma disposição positiva para a 

aula, o que geralmente consegue centrando em si as atenções: 
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Porque se chegar ali, pregar uma pancada na mesa e: “Estejam 
calados!” Quer dizer, eu própria estou a elevar a voz, que é uma coisa 
que eu não quero que eles façam. Não quer dizer que eu num dia ou 
outro não tenha uma alteração de voz! Mas tento ter esse cuidado, não 
é? E às vezes as brincadeiras funcionam tão bem, no meio de uma 
aula, dizer uma asneira… Porque a minha teoria é esta: antes ser eu a 
palhaça — entre aspas. Antes ser eu o actor principal! Antes ser eu o 
centro das atenções, do que eles centrarem-se num colega que está a 
dizer uma graçola. Às vezes dou comigo a dizer coisas assim um 
bocado fora do comum, mas que centralizam os alunos na minha 
pessoa. Então eu digo: “Pronto, agora já rimos um bocadinho, vamos 
lá voltar”.  
 

Esta estratégia estende-a também a situações em que sente as turmas 

cansadas ou alheadas. Neste caso, faz deliberadamente uma pausa com o 

objectivo de simultaneamente aliviar e acalmar os alunos, incentivando-os 

de seguida novamente para o conteúdo da aula. 

 
Quando eu começo a ver que eles estão a ficar… a fugir… ou 

pego no assunto que estamos a tratar na aula ou digo uma graçola a 
alguém que sei que suporta essa graçola — às vezes temos de ter esse 
cuidado. E depois digo: “Pronto, já riram, já descontraíram, vamos!”. 
E vai funcionando um pouco assim. Porque é tudo muito bonito dizer, 
que os alunos têm de lá estar. Os alunos têm de lá estar, predispostos e 
bem dispostos. Mas não em demasia, se não… (rindo). Mas pronto, 
tem de haver ali um equilíbrio… (rindo). 
 

No que diz respeito à organização da aula, Margarida refere um 

conjunto de conhecimentos que foi desenvolvendo ao longo do tempo. 

Distingue, no essencial, dois tipos de aulas, aquelas em que há lugar à 

introdução de novas matérias, e as outras que são essencialmente de 

aplicação de conhecimentos, “aulas práticas”, como lhe chamou por vezes. 

Nas primeiras, começa por apresentar aos alunos os novos conhecimentos a 

partir de uma tarefa que preparou antecipadamente. Em geral, parte de 

exemplos simples, que constituam casos particulares do conhecimento que 

quer transmitir e fá-los ancorar em conhecimentos prévios. Nestas 
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apresentações, recorre em geral ao quadro de parede, que procura organizar 

da melhor forma para facilitar aos alunos o acompanhamento dos 

raciocínios feitos: 

  
De facto, está constantemente presente na minha mente: 

“Margarida, quando chegares ao quadro tens que pôr os raciocínios 
todos, e tenta concentrar os teus raciocínios para que os alunos 
possam ter mais facilidade em perceber...” Pronto, mas isso acho que 
é uma dificuldade que se consegue ultrapassar desde que uma pessoa, 
quando entra na sala de aula, não se esqueça desse pormenor. Às 
vezes vamos entusiasmados e aquilo dispersa-se pelo quadro mas isso 
não é muito positivo realmente para os alunos. 

 

Em geral, não ocupa toda uma aula com a introdução de nova matéria. 

De seguida, abre espaço para a aplicação desses conhecimentos, adoptando 

uma organização em tudo semelhante à das aulas de prática. Dá aos alunos 

indicações sobre os exercícios a realizar e em breves minutos inicia a sua 

resolução, solicitando um aluno ao quadro. Em geral, selecciona um dos 

que se voluntariam, quando os há, mas pode escolher um aluno por outras 

razões, nomeadamente para lhe proporcionar maior atenção e apoio. Após 

o aluno escrever a sua resolução, segue-se a respectiva discussão com a 

turma, que pode ser mais ou menos breve consoante as dificuldades que os 

alunos evidenciam. E assim prossegue a aula, com novo exercício, 

respectiva resolução no quadro por um aluno, discussão colectiva, até se 

esgotarem os exercícios ou soar o toque de saída. 

Margarida estimula que surjam diferentes resoluções de uma mesma 

questão e desenvolveu um procedimento que considera eficiente para as 

comparar. Consiste em organizar o quadro de modo a que fiquem 

registadas lado a lado, proporcionando a sua visualização simultânea, 

essencial para apoiar a respectiva análise: 
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Às vezes, eu digo assim: “Então vá, dividimos o quadro ao meio. 
Tu fazes de um lado, tu fazes do outro! Qual é o melhor processo? 
Estarão errados?” Há sempre esse tipo de discussão, o que lhes 
permite... às vezes eu digo assim: “Ainda há outra resolução!” E ficam 
sempre registadas as várias resoluções possíveis. Mas depois também 
discutimos sempre: “Qual é que acham que tem melhor resolução, 
qual é o melhor esquema de raciocínio?”. Às vezes eles até dizem que 
era a primeira e eu acho que era a segunda... e depois há sempre ali 
um arranjo. E isto, parece que não, mas vai-os educando. 
 

Para discutir uma resolução, Margarida pede ao aluno que explique os 

passos realizados, ajudando-o consoante a capacidade que ele revela para 

fornecer justificações que considere adequadas. Além disso, está sempre 

atenta à linguagem utilizada, quer na expressão escrita, quer na oral, 

corrigindo o que entende ser necessário sobretudo com vista ao 

desenvolvimento da linguagem formal. “Como é que podemos escrever 

isso?” O que é que isto significa?” são questões que constantemente coloca. 

É nestes momentos que muitas vezes detecta dificuldades nos alunos. 

Se avalia que uma dada dúvida é partilhada por muitos, em geral procura 

superá-la na hora, improvisando, com facilidade, um exemplo diferente que 

explora colectivamente. Se avalia que a dúvida é pontual, prefere optar por 

dar ao aluno indicações que o ajudem a esclarecer-se com um investimento 

autónomo, remetendo por exemplo para o livro de texto. 

Quando se apercebe que os alunos não estão seguros em relação ao 

trabalho que está a ser realizado, usa uma estratégia a que se refere bastante 

divertida. Trata-se de passar mensagens contraditórias sobre a correcção do 

que está no quadro, procurando com isso forçá-los a decidir por si mesmos 

a validade dos raciocínios expostos:  

 
[Faço] qualquer coisa no quadro, e eles: “Sim senhora, muito 

bem!” Chego cá atrás e digo: “Oh, que disparate!”. E eles ficam logo 
todos trocados: “Pois, aquilo está errado”, começam logo. E eu: 
“Tchi!…” e eles começam à procura do que é que está errado, 
começam-me a apresentar o que é que está errado. E eu: “Disparate, 
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isto está tudo certo!”. E eles ficam irritadíssimos, alguns ficam mesmo 
irritados (rindo). E eu depois, eu digo assim: “Sabem para que é que é 
isto? É para ver o vosso grau de insegurança.” Outras vezes é com um 
que vai ao quadro. Vai ao quadro, resolve tudo e eu digo assim: 
“Olhem lá, o que é que vocês acham que está mal, que o vosso colega 
tenha feito ali no quadro? Não está qualquer coisa mal?”. E eles 
começam logo todos à procura de uma asneira. E até o que fez: 
“Tchi!…O que eu fiz!” (rindo) E começa logo a apagar. E às vezes até 
está tudo bem. 

 

Quando se confronta com situações em que os alunos não conseguem 

dar os contributos esperados para o prosseguimento da aula, seja quando 

vão resolver algo ao quadro, seja quando acompanham dos lugares uma 

discussão colectiva ou a apresentação de um determinado raciocínio, 

Margarida intervém de modo a tentar mobilizar os seus conhecimentos. 

Para tal, interroga-os directamente com questões que formula com vista a 

conduzi-los ao que pretende, mas tendo a preocupação de não desvendar 

todas as respostas. Equilibrar o que diz e o que deixa por dizer nem sempre 

se revela fácil, sobretudo em turmas com baixo aproveitamento escolar na 

disciplina. 

Este modelo de aula é de tempos a tempos intercalado com aulas com 

outro tipo de organização, onde os alunos trabalham em grupo de forma 

mais autónoma, nomeadamente em tarefas a realizar com calculadoras 

gráficas propostas em fichas especialmente concebidas para o efeito. 

Margarida desenvolveu, a partir do ano em que orientou estágio, algumas 

estratégias para concretizar esta metodologia, que considera muito mais 

exigente. No caso de não conhecer a turma, espera até ter consolidado a sua 

relação com os alunos para que sinta confiança para experimentar este tipo 

de organização. Ultrapassada esta questão, inicia então o investimento no 

trabalho em grupo, que virá a rentabilizar nos anos seguintes, pois como já 

foi referido, segue as suas turmas até ao 12º ano. Acha importante, numa 

primeira fase, trabalhar em regime experimental, para que tanto ela como 
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os alunos tenham oportunidade de ir ajustando, de forma informal mas 

responsável, a sua forma de funcionar. Só depois passa a considerar o 

trabalho de grupo a sério, o que significa que exige o respeito das normas 

entretanto estabelecidas e que exige o registo escrito do trabalho 

colectivamente produzido, o qual poderá sujeitar a avaliação: 

 
Eu só começo a trabalhar, em grupo, lá para… porque primeiro 

tenho de conhecer a turma. Eles têm de se conhecer a eles próprios e 
entre eles. Têm que ser estipuladas normas, mas do grupo, normas de 
turma. Quando isso tudo estiver ambientado, então eu tenho de 
estipular os grupos, ou deixá-los assumir os grupos que formam. E a 
partir daí as coisas funcionam, e eu posso-me aproveitar desse 
trabalho até ao final do 12º ano. Mas tenho que dar espaço, que eu 
acho que é muito perigoso nós começarmos logo no princípio do ano a 
fazer trabalhos de grupo. É perigoso porque os alunos precisam de um 
espaço e o professor também! Para saber gerir. Eu para saber gerir a 
sala de aula e eles para saber como se está a trabalhar, para ter 
conhecimento das normas de funcionamento. Isto é importante! Para 
qualquer situação, não é só na sala de aula, não é? Portanto, se eles 
ainda não conhecem o professor, se eles ainda não conhecem os 
colegas... Eu costumo dizer: “Vocês não se conhecem, têm a primeira 
semana para girar carteiras, mas uma coisa é certa, vocês giram a 
carteira na primeira semana, mas quando optarem por um lugar, vejam 
se não é aquele com que vocês mais brincam. Porque eu estou a 
respeitar a vossa escolha”. O mesmo processo, o mesmo tipo de 
linguagem eu faço... Por exemplo, ontem introduzi um princípio para 
eles começarem a discutir e o ir ao quadro: “Agora elejam lá aí 
alguém que vá ao quadro apresentar o vosso raciocínio, mas só depois 
de discutido”. Sem fazer trabalho de grupo formal, com registo, com 
relatório, eles tiveram primeiro contacto. E eu vi em pequenos grupos, 
porque tinha só quinze na turma, como é que eles reagiram. A partir 
daqui sei se devo estabelecer normas mais rígidas, para iniciar o 
trabalho, ou se não. E eles tiveram um primeiro contacto e vou 
gerindo, sem grande formalidade. Vou dizendo: “Olhem, têm de falar 
mais baixo.” A partir daí, quando eu vir que estão todos mais ou 
menos a funcionar: “Então olha, a partir de agora vamos fazer trabalho 
de grupo, vamo-nos avaliar, auto-avaliar, hetero-avaliar, mas de uma 
forma mais substancial. Portanto vamos trabalhar a sério, o resto foi 
experiência. Funcionou muito bem, então vamos utilizar isso como 
modelo para as próximas aulas.” Acho que isso é importante, porque 
cair de pára-quedas, formar grupos ao calhas, não os responsabilizar 
— porque têm de haver um tempo de responsabilização. Nós não 
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sabemos efectivamente que turma temos, acho que é perigoso. Porque 
depois voltar para trás... poder-se-á voltar para trás mas já não se volta 
como se fosse uma coisa bem estruturada desde início. 
 

Para fazer trabalhos de grupo, usa as aulas de desdobramento, nas 

quais tem menos alunos, garantindo menos grupos e de menor dimensão. 

Em princípio, não gosta de grupos muito grandes, pois a sua experiência 

revelou-lhe que estes têm tendência para trabalhar menos e para se 

dispersar mais. Embora não revele nenhuma dimensão como ideal, a sua 

preferência parece ir para os grupos de duas pessoas: “Eu gosto muito 

também em algumas turmas de trabalhar dois a dois. Porque eles 

dispersam-se menos. E às vezes é mais produtivo. Também é um trabalho 

em grupo, só que é em duo! (rindo) É um grupo mais restrito”. 

No que diz respeito aos produtos escritos realizados pelos grupos, nem 

sempre os exige mas por defeito, prevê um relatório. Estreou-se com esta 

actividade no ano do ajustamento, novamente no contexto do núcleo de 

estágio, procurando um compromisso entre o que achava consistir aquele 

trabalho e aquilo que se sentia disposta a fazer, nomeadamente a nível da 

articulação individual e colectivo: 

 
Foi sobre uma actividade com limites de funções, baseados uma 

leitura gráfica. E eu decidi… no 10º ano. E eu decidi dar a ficha de 
trabalho, eles organizaram-se em grupo. Penso que foi das primeiras 
actividades que eles fizeram em grupo. E eu, quando eles 
desenvolveram todas as respostas, eu apresentei-lhes um papelinho, 
em que lhes dava as regras do jogo de trabalhar em grupo, e o que era 
essencial para apresentar um relatório. Que achava mínimo, essencial. 
E depois propus aos alunos fazerem um relatório. Todos ficaram com 
uma ficha, em casa, individual, e depois desses vários relatórios, 
elaboram na outra aula, um relatório conjunto. Ou seja, foi uma forma 
de ver o que cada um tinha conseguido perante aquilo que se tinha 
proposto — esses relatórios iam junto ao relatório final — e a 
capacidade que os alunos tiveram de ao analisar os vários relatórios, 
tirar o sumo, o mais importante, e registar exactamente… não foi em 
termos de avaliação mas foi em termos do que é que eu poderia vir a 
fazer com os meus alunos. 
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No entanto, apesar de Margarida ter gostado, no essencial, desta 

experiência, sente que ainda não descobriu uma fórmula que a satisfaça. 

Cada vez que se decide a fazer um relatório é sempre, afirma, “a nível 

experimental”, reportando-se também à dificuldade que sente na respectiva 

avaliação, o que será alvo de atenção no ponto seguinte.  

No que diz respeito à utilização da calculadora gráfica, Margarida 

desenvolveu um conjunto de saberes que lhe permitem usar este 

instrumento na aula com confiança, para além do domínio técnico do 

modelo com que tem lidado. Usa a calculadora em duas situações distintas. 

A menos frequente, visa proporcionar aos alunos a possibilidade de 

explorar graficamente actividades de natureza investigativa, em trabalho de 

grupo, de que será referido um exemplo na secção 5. A mais frequente, já 

rotineira para Margarida, é baseada na utilização do viewscreen, e visa a 

interpretação gráfica de conteúdos que já abordou analiticamente, seja no 

contexto de introdução de nova matéria ou da resolução de exercícios. É 

conduzida pela professora, em plenário, em interacção com a turma e segue 

a lógica de “confirmação da resolução analítica”.  

No contexto de uma turma que tem no presente ano lectivo, para a 

qual a calculadora constitui um grande factor de motivação, experimentou a 

abordagem inversa, começando por analisar graficamente uma situação e 

desafiando de seguida os alunos a conseguir igualar a calculadora: 

 
Posso fazer ao contrário... Porque como me apercebi que a 

calculadora os motiva… Pego na calculadora, exploro com a 
calculadora, vamos registando, vamos tirando dados, então agora 
vamos ver se conseguimos analiticamente lá chegar. É tipo uma 
batalha com a calculadora. Portanto, mas na maior parte das aulas eu 
começo sempre por tentar analiticamente, para eles depois 
confirmarem na calculadora. Quando eu vejo que os alunos estão mais 
motivados para o lado da calculadora, então posso fazer uma aula 
diferente, que é pegar na calculadora e vamos lá resolver isto com a 
calculadora. Vamos registando, vamos tirando os dados. Agora vamos 
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ver se conseguimos sozinhos, sem a calculadora, chegar aos mesmos 
resultados. Que é para haver ali um…Vamos ver se eu faço o mesmo 
que a calculadora fez… Será que eu consigo lá chegar aos mesmos 
valores? Não digo uma brincadeira, é mais um jogo, é mais um 
desafio para eles, porque eu acho que eles precisam de ser 
estimulados. 
 

A utilização que alguns alunos desta turma têm dado à calculadora 

gráfica valeu a Margarida algumas surpresas. Em especial, reporta-se à 

reacção que tiveram num teste recente, onde lhes colocou uma questão de 

escolha múltipla que eles resolveram correctamente, com a calculadora, por 

um processo de experimentação que lhe causou uma grande admiração. 

Conta: 

  
Houve um exercício que eu propus no teste em que eles 

resolveram só por experimentação. Eu dava-lhes uma parábola, numa 
determinada posição e depois criei quatro gráficos em que o novo 
gráfico era uma nova função, que era igual a p(-x) da anterior mais k, 
onde k era negativo. Eles imediatamente, aqueles que não conseguiam 
ver logo porque não sabiam as simetrias, reconheciam que a 
concavidade era para baixo. Vi-os eu a experimentar que tipo de 
quadrática é que dava mais ou menos aquele desenho, se não 
conseguiam deslocavam-na, punham +1, -1, e depois pegavam 
naquilo, punham na calculadora e experimentavam aquela ao 
contrário. Ou seja… foi uma surpresa, essa maneira de fazer. (…) E 
conseguiram, muitos deles, vi eu! Ia andando e digo assim: “Olha, 
esta não esperava eu!”. 

 
Esta recente experiência, que causou manifesta surpresa a Margarida, 

parece estar a ter o efeito de a fazer reconsiderar as potencialidades da 

calculadora gráfica para a aprendizagem matemática dos alunos. Nesta 

reflexão, Margarida acrescenta, ainda que vacilando, uma outra ideia 

acerca do papel deste instrumento, que designou aqui como “utensílio 

prático de raciocínio”, pelo poder que dá aos alunos de produzirem 

respostas matematicamente correctas sem terem de recorrer a outros 

processos: 
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Agora eu acho que a calculadora gráfica divide-me um bocado, 

em termos de… vejo-a em duas perspectivas, e são os alunos que me 
têm levado a vê-la de forma diferente. Por exemplo, esta experiência 
que tive, ao colocar aquela questão na escolha múltipla, pensei que 
eles… Pronto, iam raciocinar como eu estava à espera: “Vai haver 
uma simetria em relação ao eixo dos yy, depois o k anda para cima, 
anda para baixo…” Mas não! Andaram, perderam… bem, não 
perderam! Eles conseguiam colocar na calculadora a função idêntica 
àquela que aparecia no esboço… e depois foram fazer a 
experimentação do que é que acontecia quando fosse –x. Tudo isso é 
porque a calculadora lhes serve como um utensílio prático e de 
raciocínio, não é só o prático de colocar e ver o que é! 

 

Avaliação. Margarida desenvolveu desde há muito tempo algumas 

estratégias de avaliação das aprendizagens dos alunos com as quais se sente 

confortável e manifesta-se insegura em relação à avaliação das mais 

recentes propostas dos programas, o que está relacionado também com o 

seu menor à-vontade em as levar à prática.  

A avaliação constitui para esta professora um assunto bastante sério, 

pois nunca esquece a importância que sabe que as notas têm para os alunos 

do ensino secundário. Preocupa-se em avaliar os alunos de uma forma 

rigorosa e justa e equitativa para todos, não só dentro de uma mesma turma 

como também entre turmas.  

Refere dois tipos de avaliação, que designa por formativa e sumativa, 

distinguindo-as, na sua essência, pelos objectivos que visam. A primeira 

corresponde à recolha continuada e informal de informações dos alunos 

que contribuem para formar uma visão das suas dificuldades e da sua 

progressão, informá-los a esse respeito e regular o ensino. Em geral, as 

informações são recolhidas quase sempre a partir das intervenções que eles 

vão fazendo nas aulas, mas podem também provir de trabalhos escritos que 

realizem, nomeadamente, no contexto de testes formativos ou de trabalhos 

de grupo, os quais Margarida avalia qualitativamente. 
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A avaliação sumativa é feita com vista à atribuição de uma 

classificação de final de período ou ano. Margarida faz questão de dizer: 

“Eu não dou notas, só as atribuo!”, para sublinhar que a classificação que o 

aluno obtém é da sua responsabilidade, resultado daquilo que ele faz e 

independente da professora.  

O seu principal instrumento de avaliação sumativa é o teste escrito. 

Faz pelo menos dois por período lectivo. Incidem sempre sobre toda a 

matéria, com um maior peso para a leccionada há menos tempo. Esta opção 

não é estranha ao facto de Margarida tomar os testes não só como fonte de 

informação mas também como uma espécie de preparação dos alunos para 

o exame que os espera. Aliás, a estrutura dos testes de Margarida segue a 

estrutura dos exames nacionais de 12º ano, incluindo uma primeira parte de 

questões de resposta múltipla. Além disso, usa o mesmo tipo de linguagem: 

“Por exemplo, os meus testes são sempre a pensar no tipo de questão, a 

linguagem que utilizam nos exames, para os ir habituando”. 

Adopta várias estratégias para apoiar na aula a preparação dos alunos 

para os testes. Às vezes opta por lhes dar antecipadamente um teste 

formativo mas não acredita muito nos efeitos que este, só por si, pode ter: 

“Quando nós fazemos o teste formativo, é pontual, esclarece-nos algumas 

dificuldades e esclarece os alunos que têm algumas dificuldades, mas nada 

mais!” A sua preferência vai para a realização de blocos de aulas de 

revisão, imediatamente antes do teste e de preferência, “sem fins-de-

semana de intervalo”, sobretudo se já está numa fase adiantada do ano. 

Essas aulas funcionam como uma nova volta pelo essencial da matéria 

dada, inter-relacionando os diversos conteúdos, de forma a consolidá-la 

num estágio qualitativamente superior de compreensão. Ao fazer este 

trabalho, Margarida preocupa-se em ouvir os alunos para poder aperceber-

se melhor das suas dificuldades e ter oportunidade de corrigir os seus 
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raciocínios. Explica, reportando-se a um caso recente que sente bem 

conseguido: 

 
Neste teste… é metade do ano lectivo que vai ser ali exposto 

neste teste. Porque os testes são sempre com a matéria toda. Claro que 
dando um bocadinho mais de peso àquela que é leccionada na altura 
em que se realiza o teste. E eu parei três aulas. Pensei: “Vou recordar 
conceitos da Geometria, vou fazer a ligação novamente aos vectores, 
vou pegar nos vectores e passar para a recta, vou passar para as 
Funções e vamos explorar os gráficos.” Nestas três aulas eu estive a 
dar matéria, que já tinha sido dada, tentar novamente que eles em 
pouco tempo, porque é mais fácil eles em pouco tempo verem a 
relação dos conteúdos todos quando um professor começa a pegar 
num e faz aquela revisão. (…) Permitiu-me ver como é que os alunos 
estavam na matéria anterior, porque ao questioná-los, ao ir 
apresentando os conteúdos, eles vão cair, nós vamos vendo afinal o 
que é que ficou para trás e que às vezes no teste não é diagnosticável, 
porquê? Porque infelizmente muitos alunos estudam, têm essa 
capacidade, conseguem, respondem, e não sabem nada. No fundo, isto 
era uma necessidade que eu sentia. Porque o teste formativo, por 
exemplo, quando nós fazemos o teste formativo, é pontual, esclarece-
nos algumas dificuldades e esclarece aos alunos que têm algumas 
dificuldades. E isso permite que eles vejam que afinal estou a três dias 
do teste, não consigo responder a isto, isto e isto. Mas eu não sei… no 
teste formativo, um aluno não pode fazer uma pergunta espontânea. 
Acho que isto é mais proveitoso para eles e para mim… e ajuda-me 
imenso a formular o teste. 
 

Para construir um teste, Margarida desenvolveu um processo que a 

satisfaz, não só relativamente ao conteúdo como à distribuição de cotação 

pelas diferentes questões. Tem mentalmente presente os conteúdos que 

quer avaliar e concebe questões, preferencialmente fechadas, que lhe 

garantam que, em princípio, determinado procedimento vai ser usado para 

responder. A partir daqui distribui a cotação, subdividindo os passos 

esperados para a resposta. Explica como faz: 

 
Tenho a matriz na cabeça, depois leio o teste todo e penso: “O 

que é que falta aqui que eu gostaria de…? Estou a construir ao 
contrário, devia fazer a matriz e depois… Mas não, eu não funciono 
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assim, pronto. Depois faço aqui tudo… E depois é engraçadíssimo, 
porque depois resolvo o teste e consoante as pressupostas 
dificuldades, distribuo a cotação (rindo). Os meus estagiários riam-se 
comigo mas a verdade é que as coisas passam pela resolução, para ver 
o número de passos, o número de passos que é exigido, quantas 
soluções são possíveis, será que se eu for por este caminho... E 
acontece que eu distribuo a cotação, quando confrontada com a 
resolução. Não distribuo a cotação por percentagem de aulas dadas de 
um determinado conteúdo, como eu aprendi a fazer, foi assim. Mas 
porque se calhar isto é a minha prática e eu acho que deve ser assim. 
Eu, confrontada com a minha resolução, tenho facilidade em distribuir 
a cotação. 

 

Margarida refere-se também a outros instrumentos de avaliação 

formal, que em princípio poderão complementar a informação dos testes. 

Como exemplo, indica “uma investigação sobre história da Matemática ou 

um trabalho de grupo”. No entanto, para si não se revela fácil fazer uma 

avaliação quantitativa deste tipo de produções dos alunos.  

Na avaliação dos trabalhos de grupo, valoriza sobretudo os elementos 

que consegue recolher sobre alunos individuais, em especial, sobre aqueles 

que se revelam menos no dia-a-dia. A experiência que desenvolveu com os 

seus estagiários, com aulas apoiadas por quatro professores, permitiu-lhe 

aperceber-se melhor do que se passa no contexto de trabalho de grupo, 

“perceber o que se passava na realidade”. Verificou que nos grupos, os 

alunos ficam mais libertos de eventuais inibições que podem ter face ao 

professor e à turma e por isso exprimem-se mais à vontade, dando a 

conhecer ao professor elementos importantes a que não teria acesso noutro 

contexto: 

 
Eu acho que trabalho de grupo para mim tem uma determinada 

avaliação, que me permite ver os alunos num ambiente de trabalho, 
menos centrados no professor, menos centrados em si próprios, mais 
naturais, mais confrontados com os problemas, com maior abertura e 
permite-me estar por fora a verificar as aprendizagens desses mesmos 
alunos que, por ventura, por vezes até são consolidadas em termos de 
troca de informação. O que eu acho que é muito importante, porque 
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começo a diagnosticar que há um ou outro aluno que ainda não me 
tinha apercebido, que até consegue formalizar o seu raciocínio, e 
quando inquirido pelo professor, fica inibido e por vezes fica ali, 
perdido e não consegue expressar-se de uma forma correcta. 

 

Desta forma, Margarida considera que o trabalho de grupo “é um 

momento de avaliação muito importante, mas não é a avaliação da 

pontuação de um teste! Mas dá uns dados extremamente importantes para 

conhecer os alunos individualmente”. Para recolher esses dados, é seu 

costume registar comentários numa folha nos momentos consequentes à 

aula, uma vez que durante a aula, para além de achar que se poderia tornar 

intimidatório para os alunos, não consegue tempo senão para os 

acompanhar no desenvolvimento das tarefas. 

No entanto, recorda já ter feito algumas experiências de avaliação de 

trabalhos de grupo, nomeadamente no âmbito do ano de estágio, “(…) com 

umas grelhas que davam também para auto e hetero-avaliação”, mas estas 

parecem não ter tido continuidade nem assumido a consistência necessária 

para as integrar na prática habitual. No fundo, para Margarida subsiste a 

dificuldade essencial de avaliar trabalhos de natureza aberta, sobre o que 

faz a seguinte reflexão: 

 
 [Com os novos programas] foi, e é ainda, uma das grandes 

dificuldades, os novos instrumentos de avaliação. Refiro-me ao que é 
que se pretende quando nós pensamos que um aluno, por exemplo, 
tem que fazer um relatório. O que é avaliar um relatório? Nós não 
estávamos habituados a isso. Avaliar um trabalho de grupo, agora já 
não tenho tantas dificuldades, mas hei-de continuar com muitas 
dificuldades, porque cada vez que avalio um trabalho de grupo, é tão 
subjectivo, tão subjectivo que eu não sei se os parâmetros que lá tenho 
a avaliar, estou a ser fiel. Uma coisa é eu distribuir cotação na 
resolução de uma equação, e outra coisa é estar a ler um trabalho de 
grupo e ver os objectivos e a forma como eles, pronto, tudo o que 
tenha a ver com, com uma apresentação diferente daquela que é a 
formalmente apresentada. Traz-nos dificuldades em termos da 
correcção e da própria avaliação. 
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Apesar desta dificuldade, Margarida tem feito algum investimento em 

procurar discriminar itens que considera importantes ter em conta na 

análise de um relatório. Identificou alguns como a clareza na exposição do 

raciocínio, a apresentação do trabalho, a capacidade de fazer o balanço 

sobre as dificuldades encontradas, o modo como foram confrontadas e os 

resultados obtidos. No entanto, mesmo assim afirma a sua dificuldade em 

quantificar estes itens, revestindo-se de carácter formativo a avaliação que 

até ao momento fez de relatórios:  

 
A questão de quantificar um trabalho que não é só cálculo, ou até 

nem pede cálculo, mas sim a exposição de raciocínios, eu penso que 
tenho alguma dificuldade em quantificar. (…) Sou capaz de olhar para 
um trabalho e dizer assim: “Este trabalho, no geral, está suficiente, 
comparativamente ao outro, o outro até está bom.” Agora quantificar 
esse trabalho, por vezes, é difícil, depende da proposta de trabalho. Se 
a proposta de trabalho for uma análise directa, com respostas directas, 
as coisas tornam-se mais simples. E uma conclusão do que é que 
aconteceu em termos de transformação gráfica, por exemplo, é fácil 
quantificar o tipo de respostas que eles dão. Agora, quando envolve 
problemas, por exemplo, situações em que pode gerar discussão do 
resultado obtido, formas de interpretação da resposta e do resultado 
que obtiveram em termos da resposta, aí… consigo dizer isto está 
suficiente, isto está bom, muito bom, agora dizer este trabalho vale 12, 
aquele vale 14, aquele vale 17… terei que de alguma forma de fazê-lo, 
mas tenho dificuldades. 
 

Para além da natureza do trabalho, existe outro factor de perturbação 

para Margarida. Esta professora não acha adequado valorizar, em termos de 

avaliação quantitativa, trabalhos produzidos colectivamente e em espaço 

extra-lectivo. Sabe que os alunos não têm todos o mesmo acompanhamento 

nem acesso aos mesmos recursos, em particular, ao computador. Para ela, 

contabilizar o que vem feito de fora da aula pode ocorrer no grave risco de 

acentuar as diferenças entre alunos, com o prejuízo dos mais 

desfavorecidos. Diz frontalmente: “O trabalho de grupo para mim, em 
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termos de avaliação, nunca pode pesar muito. Para já, até porque eu sou 

contra o trabalho de grupo fora da sala de aula!”. 

No que diz respeito à atribuição de nota no final de um período a um 

aluno, Margarida respeita os critérios estipulados pelo seu departamento. 

Existe uma área A, que incide sobre os dados quantitativos provenientes de 

testes ou outros instrumentos escritos de avaliação, e a área B, que incide 

sobre os dados relativos a comportamentos e atitudes. Esta última, para 

Margarida muito difícil de objectivar, parece acabar por funcionar num 

registo informal. Em geral, mais do que ter um peso próprio, serve, para 

Margarida, como factor de decisão quando tem hesitações sobre a nota a 

atribuir ao aluno: 

 
Para já, nós temos critérios de avaliação definidos (…) no 

próprio departamento. (…) E funciona por duas áreas. A área A, que 
nós chamamos quantitativa, que é neste caso os testes, caso de outro 
tipo de avaliações, que é trabalhos de projecto, por exemplo, 
relatórios, porque não? Apesar de eu continuar com a dificuldade 
incluída naquele tipo de avaliação... E depois temos uma área, 
chamada a área B, que é de comportamento, de atitudes, e até mesmo 
de desenvolvimento de aptidões. Tudo isso está… há uma ficha 
orientadora para cada um de nós, para cada aluno, onde nós fazemos 
os nossos registos por período, e geralmente essa ficha individual 
funciona um pouco mais em termos de peso final do 3º período. [a 
parte B] é muito difícil de quantificar, geralmente o que nós fazemos 
é, um aluno revela isto, revela aquilo, revela entre o 8, o 9 e o 10, mas 
o aluno até mostrou que… há aquela tendência de utilizar esse tipo de 
informação para… quando há… entre uma indecisão. 
 

No entanto, Margarida não sente necessidade de preencher as fichas 

de avaliação individual para todos os alunos, pois confia que a avaliação 

que faz sem estes requisitos, baseada nos resultados dos testes e na sua 

sensibilidade face ao aluno, vai de encontro aos resultados que obteria 

usando a ficha: “É engraçado porque eu tento sempre fazer a minha 
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avaliação como fazia antigamente e depois vou fazer aquilo tudo ao 

pormenor, concentrar-me e não foge da verdade”. 

Margarida tem especial cuidado no tratamento das informações de 

avaliação dos alunos. Usa um software específico para apoiar 

informaticamente o trabalho docente (ProfGest) que permite realizar um 

estudo estatístico muito completo dos dados das avaliações dos alunos. 

Para além de fazer o estudo vertical dos resultados de cada teste (ou outro 

instrumento), faz também um estudo horizontal por aluno, que permite 

observar a sua evolução, tendo em conta todas as avaliações obtidas. Além 

disso, permite ponderar com diferentes coeficientes os resultados de cada 

teste ou trabalho e calcula as notas a atribuir em função dessas 

ponderações. Sempre que actualiza as informações, Margarida imprime as 

folhas com o ponto da situação de cada aluno, nomeadamente, com 

gráficos da evolução dos resultados dos testes. Estas folhas fazem parte do 

material que traz sempre consigo na sua pasta pessoal, “ao lado da 

calculadora gráfica e das planificações!”, diz sorrindo.  

 

 

Síntese  

 

Margarida sente-se plenamente realizada como professora de 

Matemática do ensino secundário. Gosta dos alunos desta faixa etária, dos 

quais se sente mais próxima, quer pela atitude mais responsável que em 

geral manifestam, quer pela linguagem que utilizam. Dar-lhes aulas é, para 

si, uma questão de necessidade pessoal. 

Assume como sua maior responsabilidade ajudar os alunos a progredir 

nos estudos com vista à entrada na universidade, o que significa 

proporcionar-lhes a melhor preparação possível para superar com sucesso o 
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exame de Matemática no final do 12º ano. Saber que contribuiu para que os 

seus alunos possam ter entrado no curso desejado dá-lhe uma especial 

satisfação. 

Define a profissão de professor em torno de duas ideias chave, 

distintas mas inter-relacionadas. Uma delas é a relação humana, que vê 

como a base de todo o acto pedagógico, e a outra é a transmissão de 

conhecimentos. Embora goste desta última e de todo o trabalho que lhe está 

associado, é na primeira que reside a sua principal fonte de prazer 

profissional. Investe na criação de relações de respeito, boa disposição e 

afectividade com os alunos, tirando partido das suas características pessoais 

e, em geral, sente-se correspondida por estes, que gostam dela e lho fazem 

sentir.  

Sabe-se uma profissional competente, com boa experiência na relação 

com as turmas e com bons resultados ao nível das classificações dos 

alunos. Sente-se também reconhecida pelos colegas, com quem gosta de 

interagir e de trabalhar. A sua participação nas actividades da escola tem 

vindo progressivamente a ampliar-se, intensificando-se recentemente com 

o seu cargo de coordenadora do departamento de Matemática. Viver a 

escola de uma forma mais completa tem vindo a constituir uma experiência 

interessante para Margarida, revelando-lhe a importância de intervir no 

espaço não lectivo, nomeadamente no desenvolvimento de projectos com 

os alunos e abrindo-lhe novas oportunidades do seu próprio crescimento 

profissional. 

Dá-se conta da evolução que ao longo dos anos tem vindo a efectuar 

como professora, a qual vê associada às experiências que tem tido e à sua 

reflexão sobre elas. Consegue identificar um vasto conjunto de regras e 

rotinas que põe em acção nas suas práticas lectivas, bem como os 

princípios que as regem. Este conhecimento didáctico tem origem nos 
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tempos de aluna, reflectindo-se ainda hoje nas concepções sobre a 

Matemática e no conhecimento do processo instrucional. Deriva também 

da experiência de orientação de estágio, que a despertou para o novo 

programa do secundário e lhe abriu portas para a concretização de 

orientações curriculares a ele associados. Resulta ainda da interacção com 

os colegas da escola, valorizando muito a discussão colectiva sobre as 

práticas lectivas. 

A Matemática é para si um domínio rigoroso, no qual os 

conhecimentos crescem progressivamente, relacionando-se uns com os 

outros, e exprimindo-se em linguagem formal. Estas ideias reflectem-se no 

seu ensino, no qual apresenta aos alunos os novos conhecimentos 

ancorando-os no que eles já sabem, nem que para isso ultrapasse as 

orientações metodológicas do programa. Valoriza a abordagem analítica 

em papel e lápis, e reserva à abordagem geométrica o estatuto de 

visualização da primeira. 

Para promover a aprendizagem dos alunos, procura proporcionar-lhes 

um ambiente de trabalho afectivamente estimulante, pois acredita que a 

aprendizagem é em muito afectada pela predisposição para a aula. Ouvir os 

alunos é preocupação sua, embora na maioria das vezes acabe por os 

encaminhar devido à insegurança que revelam, nomeadamente a falta de 

bases matemáticas. Incentiva o seu investimento autónomo no estudo, 

nomeadamente através dos métodos de trabalho que lhes propõe, condição 

que vê como essencial para que progridam. 

Do actual currículo oficial de Matemática, gosta da abordagem em 

espiral aos conhecimentos matemáticos e de algumas orientações 

metodológicas, como a utilização de calculadoras gráficas. A pouca ênfase 

na formalização é o aspecto que considera mais crítico, o qual tenta com 

convicção combater nas suas aulas, até porque sente que a abertura do 
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programa lhe permite flexibilizar a sua aplicação. No entanto, daqui 

decorre um senão: a incerteza que causa quanto aos conhecimentos 

matemáticos a tratar. Para a obviar, Margarida considera que deverão os 

professores discutir colectivamente, na tentativa de diminuir as inevitáveis 

diferenças de interpretação possíveis. 

A sua preparação lectiva passa prioritariamente pelo estudo dos 

manuais escolares e centra-se na planificação de conteúdos temáticos 

completos. Para cada tema, prevê sempre a sequência de introdução, 

aplicação e consolidação, operacionalizando-se as duas últimas fases 

através de exercícios que selecciona do livro adoptado ou de outros que 

selecciona para fichas de trabalho, reproduzindo os mais frequentes em 

exames. Na condução das aulas, põe em prática rotinas há muito validadas, 

para controlar o comportamento dos alunos, para promover a sua 

participação, para discutir a resolução dos exercícios. No entanto, sente-se 

pouco confiante na concretização de algumas orientações mais recentes dos 

programas, nomeadamente naquelas que lhe são menos familiares.  

A utilização da calculadora gráfica em aula é o aspecto em que mais 

investiu, nomeadamente, ao nível das Funções, como elemento de 

confirmação da abordagem analítica. Novas ideias sobre a utilização deste 

instrumento parecem estar a desenvolver-se em Margarida, despoletadas 

pela sua reflexão acerca de uma situação inesperada de utilização dos 

alunos daquele instrumento.  

No que diz respeito à avaliação das aprendizagens dos alunos, 

Margarida sente-se muito confiante com a utilização de testes escritos. Já 

no que diz respeito a apreciação de produções mais abertas dos alunos, 

como os relatórios, a professora sente que tem ainda de aperfeiçoar o 

investimento que já começou a fazer. 
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A escola da professora, a professora na escola 
 

 

Esta secção tem como principal objectivo dar a conhecer o modo 

como Margarida vê a sua escola e a forma como nela se insere. Em 

primeiro lugar, apresenta uma breve caracterização geral da escola. Como 

são os seus espaços? E as pessoas, docentes e alunos? O que se pode dizer 

sobre o seu ambiente geral? E como tem sido a sua dinâmica? Em segundo 

lugar, é alvo de atenção o departamento de Matemática. Quais são as suas 

principais características? Como tem sido a sua evolução nos últimos anos? 

A entrada do programa ajustado em vigor constitui aqui o último aspecto 

de interesse. Como lidou o grupo disciplinar com esta mais recente 

alteração curricular? Verificou-se alguma mobilização colectiva? Como se 

organizou? Quais os efeitos da dinâmica então criada? 

Os dados em que esta secção se baseia foram recolhidos a partir de 

entrevistas à professora e da análise documental de um relatório produzido 

pela Inspecção Geral de Educação (IGE) e de um outro documento que 

refere a história da escola. Foram ainda usadas informações por mim 

directamente recolhidas, registadas nas minhas idas à escola, 

nomeadamente no que diz respeito aos seus espaços e recursos. 

 

 

Caracterização geral da escola 

 

O espaço e as pessoas. A escola em que Margarida lecciona nasceu 

há cerca de setenta anos, como escola industrial e comercial. Situava-se no 

interior da cidade que serve, a capital de um dos distritos do Alentejo. Nos 

anos setenta, mudou-se para novas instalações numa zona periférica 
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próxima, que hoje em dia, com o crescimento urbanístico, é considerada 

central. No pós 25 de Abril, ganhou o estatuto de escola básica e 

secundária. No entanto, em 1996/97, passou a funcionar só com o nível 

secundário, decisão então justificada pela grande orientação da escola para 

as áreas de Artes e de Informática. 

A escola segue a tipologia arquitectónica das chamadas “escolas de 

pavilhões” que foram construídas naquela década. É muito ampla, 

oferecendo bons espaços exteriores de lazer, onde não faltam árvores, 

arbustos, bancos de cimento. Existem quatro blocos de dois pisos pelos 

quais se distribuem as salas de aula, três delas equipadas com 

computadores. Na zona central, encontra-se um grande refeitório e um 

bloco dedicado ao convívio, com o bar, a sala dos professores e a sala dos 

alunos. Na zona posterior da escola, mais elevada, situam-se outras valias: 

as oficinas de Mecânica, Serralharia, e Electrotecnia e o pavilhão 

desportivo polivalente, com muito boas instalações, que ao fim de semana 

acolhe jogos de torneios variados, nomeadamente, do campeonato nacional 

de juvenis de andebol. 

A sala dos docentes é um espaço acolhedor, embora um pouco escuro 

e com mobiliário muito antigo. Por sua vez, a sala dos alunos é grande e 

bem iluminada, com mesas de jogos e nas paredes alguns painéis, o da 

Matemática em espaço privilegiado. O bar e o refeitório foram 

recentemente remodelados. Chama-me a atenção as alegres cortinas de 

quadradinhos azuis e brancos, as mesas com ar muito novo e as plantas, 

bonitas e cuidadas, que aliás se encontram também em outros locais da 

escola.  

Os espaços de trabalho não estão sobrelotados. Há dois anos foi 

possível encontrar uma boa sala para instalar uma Mediateca e actualmente 

existe um projecto para a criação de um Laboratório de Matemática que 
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também já tem espaço destinado. Todos os grupos disciplinares têm uma 

sala específica de trabalho. Na sala do departamento de Matemática 

funciona a sede do núcleo regional da APM, coordenado por Augusto, um 

dos mais antigos professores de Matemática.  

Esta escola funciona com regime diurno e nocturno. No ano de 

1999/00 recebeu menos de 1300 alunos, provenientes quer da cidade quer 

dos arredores, que foram distribuídos por 43 turmas. Cerca de 64 % dos 

alunos frequentam os Cursos Gerais e os restantes 36% estão nos cursos 

tecnológicos. Na escola funcionam os quatro agrupamentos dos cursos 

gerais e os três primeiros dos cursos tecnológicos (1º - Construção Civil; 

Electrotecnia/Electrónica e Informática; 2º - Tecnologia de Artes e Ofícios 

e Design; 3º - Tecnologia de Administração). 

O corpo docente ronda os 170 professores e é muito estável. Mas o 

símbolo da estabilidade da escola é encarnado pelo presidente do Conselho 

Executivo, o professor Tobias já atrás referido, que dirige a escola há mais 

de vinte anos consecutivos e é visto como líder incontestável, afirma 

Margarida, expressando uma opinião que julga ser a escola. 

 

O ambiente e a dinâmica. Um dos aspectos que mais agrada a 

Margarida na sua escola é o bom ambiente. Afirma que é geral, 

verificando-se entre todos os seus elementos, sejam professores, 

funcionários ou alunos. De facto, naturalmente à excepção dos últimos, o 

restante pessoal pertence à escola há muitos anos, sendo raros os casos de 

professores recém-chegados. São muitos os colegas que, como Margarida, 

desenvolveram relações que ultrapassam o foro profissional. No que diz 

respeito aos alunos, as questões comportamentais parecem estar bem 

controladas. Nos últimos três anos, não se registou qualquer acção 

disciplinar.  
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Note-se que este aspecto foi alvo de classificação máxima, Muito 

Bom, num relatório produzido no ano anterior ao da recolha de dados deste 

estudo pela IGE e que Margarida me deu a conhecer por o considerar de 

algum modo relevante para melhor compreender a escola neste período. Aí 

pode ler-se: “Todos os utentes entrevistados (alunos, professores e 

funcionários) demonstraram ter uma forte ligação afectiva à escola ao 

afirmarem que jamais a abandonariam e, no caso de serem obrigados a 

fazê-lo, sentiriam saudades do ambiente que a escola lhes proporciona.” 

(IGE, p. 9) 

No que diz respeito à dinâmica da escola, o sentimento geral de 

Margarida não acompanha o entusiasmo que manifesta em relação ao 

ambiente. Nos indicadores do relatório que têm a ver com este aspecto, a 

escola obteve também classificações inferiores, que oscilam entre 

Satisfatório e Bom. A ideia de Margarida é que a componente extra-lectiva 

da escola é essencialmente levada a cabo por um número reduzido de 

pessoas, que têm afinidades e tradição de trabalho conjunto e se organizam 

entre si, não existindo uma política colectiva, incentivada e apoiada pelos 

órgãos de gestão da escola. Para Margarida, tudo tem a ver com a forma 

como as pessoas vivem a escola, se a encaram estritamente como dar aulas 

às turmas que têm atribuídas ou se a encaram como um espaço mais amplo, 

de dedicação e de realização pessoal. Em geral, o que surge de iniciativas 

espontâneas é bem recebido pelos órgãos de gestão mas, no seu entender, a 

sua política é de alguma forma comodista, passiva e pouco estimulante no 

que diz respeito a um maior envolvimento dos professores com a vida da 

escola. Ilustra este sentimento com algumas situações concretas. No seu 

entender, o conselho executivo recorre sempre às mesmas pessoas quando 

tem alguma proposta ou pedido a fazer, deixando de fora muitos docentes 

que talvez pudessem ter uma postura mais interventiva, caso fossem 
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solicitados. Margarida compreende as razões deste agir, mas considera-o 

muito negativo pelos efeitos que ocasiona, nomeadamente a 

desresponsabilização da maior parte dos colegas e a sobrecarga daqueles 

que acabam por ser “as mulas lá do sítio”, como lhes chamou, meio a sério, 

meio a brincar: 

 
Todos ganhamos o mesmo ordenado, todos temos o mesmo 

estatuto na escola, todos deveríamos ter as mesmas obrigações. As 
obrigações não são repartidas. O que me chateia à brava na escola 
também, em termos profissionais, é a… eu não digo que seja com 
intenção, mas é a falta de consideração por aqueles que se empenham, 
e por se empenharem são sempre sacrificados. Eu acho que a escola 
reconhece, mas dadas as solicitações, é mais fácil sobrecarregar 
aqueles que estão sobrecarregados do que irem pedir a outro para o 
fazer. E isto já me foi dito, porque eu já muitas vezes tenho 
pedagógico e refiro isto. Eu não falo de mim, falo de… eu sinto que 
os que aqui estamos são aqueles que sempre estão a dar a cara na 
escola. E que à vezes sentem, eu sinto, uma insatisfação enorme… 
 

Para além disso, Margarida sente que aquilo que é feito poderia 

beneficiar de um maior ritmo e estruturação. Em sua opinião, o 

investimento das pessoas acaba por vezes por ser pouco rentabilizado. A 

título de exemplo, refere-se ao que acontece nas reuniões do conselho 

pedagógico, no qual está responsável, com outra colega, pela definição de 

estratégias relativamente ao apoio pedagógico acrescido, área que até há 

pouco não teve quase nenhuma atenção da escola. Relativamente a este 

aspecto, o relatório da IGE indicou que a escola necessitava de um grande 

investimento. Margarida sente-se pouco animada com o que aconteceu na 

última reunião do conselho. Ela e a colega redigiram um esboço de ante-

projecto para os apoios que pretendiam apresentar, mas viram a sua 

iniciativa mal recebida com o argumento de que ainda não era necessário 

ter uma proposta escrita: 
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Nós fartámo-nos de trabalhar, nós tentámos pôr as nossas ideias 
no papel para comunicar aos colegas, e depois: “Eh!” Ficamos 
frustados porque… não é pelo valor do nosso trabalho! É porque 
levámos uma coisa passada. [dissemos:] “Vocês não estiverem cá mas 
nós reflectimos sobre isto”. “Ah, tudo bem, está escrito… Vamos lá 
mas é falar”, “Tudo bem, vamos falar, vamos falar disto, mas 
podemos partir da proposta escrita”, “Ah, o projecto educativo ainda 
não se põe no papel!”, “Pois não, mas o ante-projecto põe-se. Temos 
de ter linhas!”, “Mas não se faz agora, faz-se depois, ainda há 
tempo… Isto também é para fazer em três anos!” E depois é dois ou 
três a trabalharem imenso e nem o que faz se aproveita. Portanto, 
penso que há uma pouca estruturação de competências, há um tapar de 
buracos, que poderia ser mais bem pensado.  
 

Um último episódio especialmente significativo para Margarida 

passou-se há bem pouco tempo. No âmbito das comemorações do Ano 

Mundial da Matemática, o grupo disciplinar envolveu-se numa iniciativa da 

APM, desafiando os alunos a construir um poliedro gigante que serviria 

como monumento na escola. Os alunos de Serralharia construíram um 

octaedro de grandes dimensões, com a estrutura em ferro, para ser instalado 

num pátio exterior. Margarida, enquanto coordenadora do departamento, 

tratou de fazer com que a cerimónia de inauguração do poliedro fosse 

participada pela escola, garantindo que algumas turmas assistiriam à 

mesma, nomeadamente os alunos que mais tinham participado. No entanto, 

as coisas não correram exactamente como estavam previstas, fazendo-a 

ficar com o sentimento de “mal-amada”, como disse em tom de desabafo. 

Apesar de acreditar que o conselho executivo não teve qualquer intenção de 

desvalorizar o investimento feito no projecto, é certo que na prática acabou 

por revelar pouca consideração pelos principais envolvidos. Margarida 

conta como foi: 

 
A inauguração do poliedro foi ontem mas… ai, Ana Paula! Veja 

lá que eu apanhei-a por pouco! Então não é que os três elementos da 
Direcção Regional apareceram antes da hora? Meia hora antes e 
inauguraram o poliedro de uma forma toda apressada e foram-se 
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embora! Eu tinha pedido aos colegas de Matemática que estavam a 
dar aulas às onze e meia para levarem os alunos à inauguração do 
poliedro, para dar um ar mais digno e composto à cerimónia, e os 
colegas corresponderam, todos disseram que sim. Mas afinal, quando 
lá chegaram, com os alunos, já o poliedro tinha sido inaugurado às 11 
horas! Eu por acaso já estava na escola a essa hora, a colar o fio do 
computador no chão do átrio da escola, quando de repente apareceu 
uma funcionária a chamar o Augusto para ir depressa ao directivo que 
estavam lá os senhores da Direcção Regional. Eu e o Augusto até 
brincámos… porque razão quereriam tanta pressa em que o Augusto 
lá aparecesse? Seria que o senhor da Direcção Regional tinha caído e 
o Tobias precisava de ajuda para o levantar? Afinal foi para se 
despacharem! Assim! Inauguraram o poliedro meia-hora mais cedo e 
foram-se embora!  
 

Desta forma, em termos de dinâmica escolar, Margarida sente que 

muito poderia ser feito, embora tempere sempre as críticas que faz: “Eu 

também não estou lá e se eu lá estivesse se calhar as coisas aconteciam da 

mesma maneira. Quando a gente passa por elas… Agora, chateia-me, isso 

chateia-me”. 

 
 
O departamento de Matemática 
 
 

O departamento de Matemática conta com 21 professores efectivos, 

dos quais dois estão destacados. O grupo ficou completamente preenchido 

há dois anos, neste momento não existem vagas nem perspectivas de tal. A 

maioria dos professores situa-se na faixa etária dos 35-45 anos e está na 

escola há mais de dez anos. Alguns ocupam outros cargos que lhes 

proporcionam reduções nos tempos lectivos (por exemplo, coordenadora 

dos directores de turma, coordenador da Mediateca, vogal do conselho 

directivo). Além disso, nenhum professor de Matemática tem horas 

extraordinárias. O facto de não estarem sobrecarregados em termos de 

horário faz com que se disponham a suprir eventuais faltas pontuais de 
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colegas na escola. Ainda recentemente assumiram as aulas de duas colegas 

que gozavam licenças pós-parto.  

À semelhança da sua visão da escola, também no grupo disciplinar 

Margarida detecta diferenças significativas na participação das pessoas, 

quer no que diz respeito à preparação do trabalho lectivo, que será mais à 

frente alvo de atenção aprofundada, quer no que diz respeito a iniciativas 

de outro âmbito. No entanto, mesmo assim, parece globalmente satisfeita 

com o grupo. De facto, no presente ano, assumiram comemorar o Ano 

Mundial da Matemática, organizando uma semana dedicada à disciplina, a 

tal em que foi inaugurado o poliedro. Organizaram uma exposição, a qual 

abriram a alunos do 1º ciclo e dinamizaram um concurso de fotografias 

relacionadas com esta ciência. Ao longo do ano, apostaram na dinamização 

de um painel na sala dos alunos, com curiosidades matemáticas, 

apontamentos históricos, charadas, problemas, que são renovados 

semanalmente, cabendo esta responsabilidade a Margarida, que conta com 

o apoio de mais algumas colegas. Num dos nossos encontros, mostrou-me 

a folha do problema que tinha preparado para afixar exactamente no dia de 

São Valentim. Tratava-se de uma equação composta por várias letras que 

dava como solução “amo-te”. Tinha muito bom aspecto e estava decorada 

com corações e flores desenhados à mão por Margarida. A professora fala 

com entusiasmo deste trabalho que, pelo que avalia, tem merecido o 

interesse não só de alunos, mas também de colegas de outras disciplinas, os 

quais decidiu desafiar levando fotocópias do problema para a sala dos 

professores: 

 
O placard tem que se manter vivo no polivalente, que eu acho 

que é importante… Tentamos diversificar, eu mais dois ou três 
colegas que me têm dado muito apoio nisso, desde ao nível da história 
da Matemática, documentação interessante, nomes de historiadores, 
ahm, de matemáticos portugueses, canções, letras que surgem no dia-
a-dia e que nós conseguimos relacioná-los com a Matemática, 
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poemas, problemas, curiosidades… Portanto, nunca damos a mesma 
estrutura, não é? Para não se tornar também: “Já sei que ali vai estar, 
vai estar lá um problema”. Tentamos todos… o problema, esse é 
inevitável! Interessantíssimo é que a maior adesão, não é por parte dos 
alunos, mas sim por parte dos nossos colegas, não os de Matemática. 
Isto foi uma iniciativa minha, porque o placard era um trabalho que 
tinha sido proposto pelo próprio departamento. Decidi que cada vez 
que pusesse um problema, fotocopiava o problema e punha três ou 
quatro espalhados pela sala dos professores. No primeiro dia era tudo: 
“Ah, tomara a gente ter cabeça para fazer isto, fazer aquilo!” Mas 
havia sempre um curioso, e depois o curioso picava o outro. 
Interessantíssimo é que os papéis desapareciam. Eu decidi pôr um 
papel amarelo a dizer: “Colega, tire cópia” (rindo). Mas desaparecia 
até o papel amarelo (…) Eu há quinze dias faltei à segunda-feira, e eu, 
à segunda, às oito da manhã, oito e cinco, estou a mudar o placard, 
que é para quando chegarem às oito e meia estar tudo renovado. 
Quando os colegas chegam às oito e vinte já há os problemas 
distribuídos. E eu faltei segunda, faltei terça, na quarta-feira chego lá 
de manhã, e qual é o meu espanto: “Então Margarida! Então esta 
semana não há?”. Era toda a gente: “Então o problema da semana? Eu 
já resolvi o outro e ainda não puseram lá a solução”. 
 

Para além desta aposta na mobilização da escola, concorreram, com 

Margarida como responsável, ao projecto Ciência Viva e aguardam a 

resposta que lhes possibilitará, ou não, começar ainda este ano a programar 

a montagem de um Laboratório de Matemática na escola. 

A actual dinâmica do grupo disciplinar resulta de um processo já com 

algum tempo, explica Margarida, que teve início há cerca de cinco anos 

atrás e para o qual contribuíram diversos factores que foram ocorrendo 

concomitantemente sem que, no entanto, estivessem propriamente 

relacionados.  

Neste recente passado, a realização do Encontro Nacional de 

Professores de Matemática (ProfMat) na escola foi o projecto mais 

ambicioso em que o grupo disciplinar já se envolveu e talvez o projecto 

com mais impacto da vida da própria escola. Embora nem todo o grupo de 

Matemática tenha participado na sua organização de forma activa, cerca de 
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metade dos seus professores empenharam-se de um modo muito intenso e 

conseguiram uma forte mobilização de colegas de outras disciplinas. Como 

já referi, foi neste contexto que conheci Margarida.  

Augusto, um dos mais antigos professores de Matemática da escola e 

coordenador do Núcleo, soube negociar com os órgãos de gestão, 

conseguindo uma boa sala para os trabalhos da comissão organizadora do 

encontro. O ProfMat passou e o Núcleo ficou devidamente instalado nessa 

sala. Logo de seguida, seria a vez da escola reclamar dividendos e assim 

ficou acordado que a sede do Núcleo seria também a sala do departamento 

de Matemática.  

Esta partilha de espaço tem dois efeitos muito interessantes, 

explicitados por Margarida. Por um lado, os professores do departamento 

de Matemática têm acesso privilegiado aos recursos do Núcleo, como por 

exemplo, calculadoras gráficas, viewscreens, sólidos acrílicos, jogos, 

livros, Internet. Por outro lado, estão mais próximos das iniciativas e 

informações divulgadas pela APM, nomeadamente, sobre alterações 

programáticas. A professora dá conta dessa vantagem:  

 
Nós, o grupo de Matemática estamos sempre muito associados à 

APM, com a questão do núcleo lá estar… colocado (rindo). E parece 
que não, mas isso também tem-nos dado muita informação 
suplementar. (…) Por exemplo, com esta discussão do programa… se 
não fosse a questão do Augusto levar aquilo [refere-se à actual 
proposta de revisão do programa do secundário que viria a ser 
progressiva adiada e posteriormente substituída] porque era da APM, 
se calhar nem nos tinha surgido naquela reunião termos levantado o 
veuzinho, para uma futura discussão. 

 
Em 1995/96, surge um outro factor de animação do grupo disciplinar, 

o primeiro núcleo de estágio da licenciatura em Ensino da Matemática que 

Margarida orienta. Com eles chegou também o apoio da universidade, na 

pessoa da orientadora pedagógica, que discutiu a concretização de algumas 
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ideias dos novos programas, proporcionou formação sobre a utilização das 

calculadoras gráficas nas aulas e ajudou a arranjar recursos. Num mês, com 

uma conjugação de esforços, juntaram-se cerca de setenta calculadoras 

gráficas a disponibilizar aos alunos.  

Os estagiários, olhados na escola como aqueles que percebiam de 

gráficas, tiveram um papel importante na mobilização do grupo disciplinar. 

Encontravam-se frequentemente na sala de professores para explorar as 

máquinas e este seu procedimento informal convidava a que os colegas da 

escola se aproximassem para ver o que faziam, para perguntar como 

faziam, seguindo a tradição que lhes era própria e que Margarida descreve 

do seguinte modo: 

 
E depois aquele, parece que não, aquela sala de professores é 

muito engraçada. Então é assim, vamo-nos juntando, este fala disto, e 
outro: “Do que é que estás a falar?”, transmite ao outro. E de repente, 
há ali sempre seis ou sete que vão descobrindo coisas, que vão sempre 
comentando: “Olha, fiz isto, fiz aquilo, não consigo fazer isto.” Os 
nossos intervalos geralmente davam para isso. Até dizem que nós 
somos os “fanáticos da Matemática”.  
 

E assim, diz Margarida, “se foi criando no grupo o bichinho das 

gráficas”. Na altura eram recomendadas no programa mas corriam já 

rumores de que viriam a ser obrigatórias.  

Entretanto, associado ao Núcleo da APM, o projecto T3 consolida-se 

por estas paragens. Trata-se de um projecto de âmbito internacional 

dinamizado em Portugal pela APM e o seu objectivo é a formação de 

professores com vista à utilização de novas tecnologias, em particular, das 

calculadoras gráficas, no ensino. Quando no ano lectivo seguinte se 

realizou o primeiro curso de iniciação destinado aos professores do distrito, 

os primeiros a inscrever-se eram desta escola, representando 25% dos 
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formandos do curso, o que traduz claramente uma grande manifestação de 

interesse pelas calculadoras.  

A dinâmica do grupo disciplinar continua a ser fomentada pelo 

segundo núcleo de estágio, através da interacção na sala dos professores e 

de outro tipo de acções de divulgação que organizaram para a escola. Nesse 

ano de 1996/97 está também na escola uma colega destacada com larga 

experiência de utilização da calculadora, e que por coincidência, é 

formadora do projecto T3. Margarida encontra-se com ela e outras colegas 

para explorarem mais profundamente as calculadoras. Resume assim este 

período: 

 
Começámos a ter as máquinas… Depois começou já a surgir, 

nos programas, como um dos instrumentos possíveis de trabalho, a 
calculadora gráfica. Nós sabemos que apesar de não ser permitido no 
exame de 12º, desde do princípio daquele currículo, que eles 
mencionavam que a calculadora gráfica devia ser utilizada… deveria 
ser, não tinha um uso… obrigatório. Actualmente já é obrigatória. E é, 
neste momento permitida nos exames. Portanto, penso que as pessoas 
também começaram a sentir… qualquer dia, de repente é obrigatória e 
eu não sei mexer nisto. Houve também algumas acções desenvolvidas, 
cursos. (...) E para já, os estagiários nesse ano até giraram muito, e 
fizeram muitas actividades dentro do próprio grupo, foram dando 
informações, iam entregando fichas. E parece que não mas as pessoas 
começaram: “E como é que fazes na calculadora? Como é que isto se 
põe na calculadora?” E aos poucos e poucos, demorou um pouco, mas 
começaram-se a interessar, começaram a utilizar as fichas que já 
existiam, não é? Pelo menos isso. Depois houve assim uma série de 
situações, que foram muitas feitas, não ao nível do próprio grupo, mas 
com um número muito pequeno de elementos, em vez de ser, na 
maioria…  
 
No entanto, esta dinâmica não teve reflexos, nesta fase, ao nível da 

preparação lectiva dos professores do grupo disciplinar. As reuniões do 

grupo continuaram, na memória de Margarida, iguais ao que sempre foram, 

muito centradas no balanço dos temas programáticos leccionados por cada 

professor. Aliás, no início dos anos 90, por ocasião da entrada em vigor dos 
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então novos programas, não foi desenvolvida qualquer acção pelo grupo — 

pelo menos, que Margarida recorde. 

 

 

O ajustamento do programa do secundário 

 

O ano de 1997/98 foi um marco importante para o ensino secundário, 

com a concretização do ajustamento do programa. Recorde-se que este 

reafirma algumas das orientações curriculares que já vinham a ganhar 

forma desde o início da década e introduz alterações mais significativas, 

nomeadamente, torna obrigatório o uso das calculadoras gráficas. 

Na opinião de Margarida, grande parte dos professores do seu grupo 

disciplinar estava especialmente mobilizado para as calculadoras, em 

consequência das actividades promovidas pelos núcleos de estágio e pelo 

projecto T3. Aliás, neste ano, o grupo volta a corresponder com sete 

professores a uma nova acção do T3 sobre a exploração da calculadora 

gráfica na Estatística, na qual Margarida não participou. 

Este não seria um bom ano para si. O que mais forte dele retém é o 

sentimento de “magoada” que experimentou quando deixou de orientar 

estágio, como já foi explicado na secção 1. Leccionava então apenas 11º e 

12º anos, não sendo por isso imediatamente afectada pelas novas propostas 

do ajustamento, a iniciar-se apenas no 10º ano. No entanto, tem curiosidade 

em estudar as novas propostas e em confrontá-las com a sua experiência de 

ensino. Com o passar do tempo, recupera o ânimo e volta a participar mais 

activamente nas discussões informais que se iam travando, em parte 

motivada pela grande necessidade que sentia de discutir aspectos dos 

programas que no seu entender não estavam bem esclarecidos, em parte 

correspondendo ao interesse dos colegas, que a solicitavam.  
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Lembra-se, por exemplo, da discussão relativa ao conceito de 

excentricidade da elipse, que ocorreu no início do ano seguinte, 1998/99, 

sobre a qual se debatiam opiniões diferentes, ela baseada na análise das 

exigências dos exercícios dos exames de 12º ano, os colegas baseados no 

texto programático: 

 
Por exemplo, eu lembro-me de eu dizer aos meus colegas que... 

porque como eu já tinha leccionado no 12º e estava a leccionar o 12º 
pela segunda vez, lhes dizia que a minha leitura, em termos das 
orientações programáticas do próprio programa, das OGPs que tinham 
surgido no outro ano, que deveríamos tocar na excentricidade da 
elipse e eles diziam que não, porque no programa dizia que não se 
tocava. No entanto eles davam informações de exercícios possíveis de 
sair no exame onde perguntavam qual era a que tinha mais 
excentricidade! Portanto, havia ali uma série de situações que, por 
muito mais que nós discutíssemos, dependia do nosso ponto de vista. 
E por vezes o nosso ponto de vista… quer dizer! Então vamos falar no 
assunto, não é?  

 

A ambiguidade do programa sentida pelo grupo, nomeadamente, sobre 

o grau de profundidade de tratamento dos conhecimentos matemáticos, fez 

crescer o sentimento de necessidade da sua discussão colectiva. Para além 

de funcionar como um apoio ao trabalho de cada um, visava a construção 

de uma leitura comum do programa que permitisse aproximar as 

interpretações individuais de cada um dos professores, e em consequência 

reduzir as potenciais disparidades de ensino dos conteúdos programáticos 

aos alunos da escola: 

 
Começamos aí nessa altura a necessitar das tais reuniões de 

subgrupos. Foi quando elas começaram a surgir… A ideia surgiu do 
próprio grupo, não na maioria… Acho que foi com a Matilde, nessa 
transição nós chegámos à conclusão, porque no final do ano fazíamos 
sempre um balanço, ou no final – perdão – do período dos conteúdos 
programáticos leccionados, onde é que tínhamos ficado cada um de 
nós, começamos a verificar que por vezes havia disparidades. E depois 
começaram os problemas das novas tecnologias e, até que ponto cada 
um estava a fazer. Então a melhor forma de nós vermos como é que 
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vamos e como é que podemos ajudar-nos uns aos outros, é reunirmos 
em subgrupos. Daí surgiu essa ideia dos subgrupos.  
 

Esta dinâmica dos “subgrupos” foi então posta em marcha. Margarida 

explica que cada subgrupo é constituído pelo conjunto de professores que 

lecciona um determinado ano de escolaridade, por exemplo, o subgrupo do 

10º ano. A ideia principal é que cada subgrupo discuta e chegue a 

consensos sobre a interpretação do programa do ano que lhe compete, tome 

decisões em relação à gestão dos conteúdos, em particular, relativamente a 

cortes programáticos, e avance com a elaboração de materiais de apoio à 

leccionação, em especial, planificações. 

No entanto, “no primeiro ano não funcionou bem”, afirma Margarida. 

No seu entender, por um lado esta responsabilidade não foi levada a sério 

por todos os colegas e, por outro lado, nalguns casos viveu muito 

exclusivamente da tradição de discussão informal na sala dos professores. 

A este propósito, lembra rindo a dificuldade manifestada pela inspectora 

responsável pelo relatório do IGE acima referido para caracterizar a 

dinâmica do grupo relativamente ao trabalho colectivo, pois se bem que 

alguns colegas afirmavam que faziam trabalho colectivo, não conseguiam 

explicar a periodicidade das reuniões, havendo mesmo quem tivesse 

afirmado não as haver. 

Desta forma, em 1999/00, surge a vontade de melhorar o 

funcionamento do grupo. Apesar de neste ano Margarida ter sido eleita 

coordenadora do departamento, assume esta ideia não como uma vontade 

sua, mas como um sentir colectivo que ajuda a estruturar. Propõe que os 

subgrupos elejam um presidente para coordenar as actividades específicas 

de cada ano de escolaridade e reunam periodicamente, desejavelmente, 

duas vezes por mês. Defende que os subgrupos façam registos escritos do 

seu trabalho, quer elaborando actas das reuniões com as principais decisões 
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tomadas, quer construindo diversos tipos de materiais, nomeadamente 

testes de avaliação, e outros elementos de interesse para eventual consulta, 

que apoiem a preparação lectiva futura, caso seja possível: 

 
Se ficar registado — que é um problema que o nosso grupo 

tinha, reunia mas não fazia registos de nada. Cada um fazia o seu 
registo, e não ficava no dossier. Começámos a ver que depois no outro 
ano tínhamos que novamente nos reunir, porque ficava… e porque 
havia um elemento novo, e porque não tínhamos registo nenhum. Se 
calhar, se o programa estabilizar… parece que não vai estabilizar… 
(rindo, arqueia as sobrancelhas) Mas se por ventura o programa 
estabilizar, também nos deixa uma margem de tempo para outro tipo 
de trabalho, dava para rentabilizar o investimento deste ano. 
 

Margarida faz questão de sublinhar que o trabalho desenvolvido no 

grupo constitui, por assim dizer, uma preparação base para o trabalho 

individual de cada um. Cada professor concretiza depois, adequando à sua 

pessoa e aos seus alunos, as planificações das aulas que conduz, gozando as 

margens de liberdade que o grupo sempre reconheceu como 

imprescindíveis. 

Margarida mostra-se satisfeita com a actual dinâmica de trabalho 

colectivo entre colegas, a qual considera como a maior mudança que os 

novos programas trouxeram ao grupo disciplinar. As interacções na sala 

dos professores foram fortalecidas, no seu registo informal, envolvendo os 

que estão presentes na escola às mesmas horas. Constituem uma 

oportunidade para se trocar impressões com colegas de outros subgrupos e 

pedir opiniões a quem se confia, nomeadamente às acompanhantes: 

 
É que eu, por exemplo, estou a ver-me a mim na sala, e isto 

acontece-me todos os dias. A Joana, por exemplo, este ano só dá 12º, 
mas eu não tenho inibições de me chegar ao pé da Joana e dizer: 
“Olha, tu já foste acompanhante do 10º, já deste 10º… Olha lá, como 
é que tu deste esta matéria assim aqui?” E o que está ao lado: “Olha, 
vi um problema muito giro para isso” — até um que não está a 
leccionar o ano! E depois a Luísa diz-me: “Olha, tenho lá do ProfMat 
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não sei quantos, um exercício que podes aplicar isso e fazer 
ligação”… e lá vem outro, e ela com o papel, e depois há outro que 
está junto, por qualquer razão ouve aquilo e diz: “Mas vocês estão a 
falar do quê?” E há um envolvimento naquele grupo, daquele grupo de 
pessoas, que tem tendência sempre, a trocar informação. Mesmo que 
não seja nos subgrupos!  
 

No que diz respeito à mais recente componente de trabalho formal do 

grupo, Margarida identifica alguns efeitos positivos que se têm 

progressivamente vindo a fazer sentir. Para além da consecução do 

objectivo fundamental da criação de uma leitura partilhada do programa 

que permite uniformizar o tratamento dos temas entre todos os docentes, 

existem outros benefícios.  

Um deles tem a ver com a constituição de um conjunto de recursos de 

apoio à prática lectiva. Isto contempla, por exemplo, fichas de trabalho e 

testes que têm vindo a ser elaborados pelos subgrupos e outros materiais 

seleccionados por Margarida de fontes diversas. Margarida assume a 

constituição deste acervo como uma das suas responsabilidades enquanto 

coordenadora do departamento. Para além disso, tem procurado adquirir 

material manipulável dedicado à exploração de alguns conteúdos 

programáticos com os alunos nas aulas. Mostrou-me diversos sólidos 

acrílicos novos, para encher com água ou arroz para o estudo dos planos e 

das secções cónicas. Também adquiriu material específico em madeira e 

plástico para a construção de poliedros. 

Um segundo efeito recai sobre o ambiente profissional do grupo, 

actualmente com muito maior abertura, afirma Margarida. Recorda que há 

três anos era difícil, para muitos, partilharem aquilo que realmente faziam 

nas suas aulas, com os seus alunos. Se o assunto era avaliação, a interacção 

ainda era menor, havendo colegas que evitavam mostrar os testes que 

faziam. No entanto, essa falta de à-vontade tem-se vindo a esbater a pouco 

e pouco e, hoje em dia, pôr em comum aquilo que se pensa fazer e se fez é 
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muito mais fácil e assumido pela quase totalidade dos colegas. Margarida 

confessa que já teve algumas surpresas, por ver alguns colegas, 

habitualmente reservados, começarem a fazer propostas e expor ideias de 

que ela não os suspeitaria capazes: 

 
Ainda este ano tive uma surpresa, em relação a uma colega, que 

eu se calhar pensava, não era mal, mas achava-a extremamente 
fechada, [achava] que era impossível, ou era inacessível, a não ser 
uma coisa toma lá, dá cá, uma coisa muito simples, bom dia, boa 
tarde, mas sem haver qualquer tipo de problema. No entanto, este ano 
estou a trabalhar com ela no subgrupo, e estou a reconhecer uma 
pessoa completamente diferente daquela que eu imaginava!  

 
A pouco e pouco, e ajudada pelas discussões colectivas, a 

generalidade do grupo tem vindo a pôr em prática o essencial das 

orientações curriculares, acredita Margarida. Relativamente à calculadora 

gráfica, caso paradigmático na escola, a professora até afirma que 

“ninguém anda sem o BI e sem a máquina na pasta”.  

No entanto, sabe que existem alguns casos pontuais de professores 

que ainda não conseguiram começar a leccionar com o espírito dos novos 

programas. Refere-se concretamente a um colega que ainda há bem pouco 

tempo não usava as calculadoras gráficas, mas tem expectativas que com a 

persistência e apoio do subgrupo, isso acabará por acontecer: 

 
Tivemos aí uma reunião de grupo, não interessa com quem… 

uma colega minha, a Carlota, disse: “Olha, deixa que eu faço a ficha 
para as transformações”, e eu disse: “Olha, já tenho umas lá estudadas, 
das quadráticas, podemos trabalhar assim, depois trocamos, 
reformulamos e então uma de nós faz uma, outra faz outra, depois 
discutimos as fichas, para as pôr em prática”. E claro que, tanto eu 
como a Carlota, pensámos nelas com a calculadora gráfica, é lógico, 
não é? E quando eu disse: “Ah e tal, já chegaram as pilhas, as 
máquinas já estão todas a funcionar, se houver alguma coisa, há ali 
reservas.” E o outro colega disse: “Então não se podem dar estas aulas 
sem calculadora gráfica?” E a questão foi posta, não foi com maldade. 
Eu interpretei como: “Eu sou obrigado a utilizar? Eu sei mexer mas 
não sei o suficiente e não estou muito interessado em entrar nesse 
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campo.” Portanto eu penso que… se calhar o colega que fez a questão, 
eu não interpretei com maldade, mas vi efectivamente que tem mais 
dez anos ou quinze do que eu, que tem um vício muito maior em 
termos da forma de como dar as aulas, e que há uma relutância 
natural, natural, em aceitar o novo processo, que vai mexer com ter 
que disponibilizar mais tempo, porque temos que disponibilizar mais 
tempo, e sai-nos do corpo, não há dúvida nenhuma. (…) tem que 
haver um interesse pessoal, que é aquilo que se calhar neste momento 
ainda o meu colega não criou… se calhar vai ter que ser, se calhar 
agora quando for confrontado com x coisas, e nós dissermos: “Não te 
vais embora enquanto não resolveres isto connosco com a 
calculadora!” Se calhar, tem que ser um pouco assim... 
 

Se esta forma de funcionamento instituída no grupo está a ter 

reconhecidas vantagens, na verdade ela consome muito tempo aos 

professores, sobretudo a Margarida, que procura estar presente nas reuniões 

de todos os subgrupos e por isso se autodesigna de “papa-reuniões”, bem 

como aos que pertencem a mais de um subgrupo: 

 
Só tem uma desvantagem, é que nós não temos uma única 

quarta-feira livre. Por exemplo, para a próxima quarta-feira há reunião 
de 12º subgrupo, reunião de 10º ano subgrupo, e reunião do plano de 
actividades... quarta-feira, para mim, é entrar às duas e sair às oito. 
Pronto. Mas tem mais vantagens, a única desvantagem é que 
realmente ficamos sufocados em reuniões. Basta um colega nosso ter 
três níveis para nós imaginarmos o que é quinzenalmente e depois 
tenta-se fazer quinzenalmente desencontrado, mas ele tem sempre 
uma ou duas todas as quartas. É desgastante, é muito desgastante. 
 

Por enquanto, apesar da grande ocupação que tem, Margarida está 

disposta a continuar a investir neste tipo de funcionamento, embora já por 

algumas vezes se tenha sentido desgostosa pela atitude pouco empenhada 

que vê em alguns colegas. Conta a este propósito um episódio onde ficou 

aborrecida pela atitude que dois ou três revelaram relativamente a uma 

reunião de subgrupo, que acabaria por ser adiada: 
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Chateia-me à brava, se posso falar assim, ir para numa reunião 
de subgrupo e pensar assim: “Mas eu sou parva ou quê? Eu e mais 
dois ou três fazemos tudo e os outros, sim senhora, muito bem, vão 
para casa”. Isto já mexe comigo. Já mexe comigo porque… também 
tem a ver com o meu feitio. Mas às vezes vejo as pessoas mesmo à 
espera: “Ah, ah, o não sei quantos leva. Ah, ela faz”. (…) Por 
exemplo, a semana passada cancelámos a nossa reunião. Fiquei 
chateada à brava porque fui para a escola às nove da manhã, tínhamos 
combinado às nove e um quarto, entre as nove e um quarto, nove e 
meia, para dar alguma margem de tempo. Era um quarto para as dez e 
ainda faltava metade do grupo. Eram dez e meia e chegaram lá e 
perguntaram: “Então o que é que vamos fazer?” E eu pensei: “Ora eu 
tenho tanto para fazer!” Não era por termos [reunião!] “Mas eu, eu 
tenho tanto para fazer! Eu não me importo de estar aqui mas fico 
chateada à brava quando há coisas que são a nível profissional que 
têm responsabilidade perante a escola, e nós estamos… e tenho mais 
que fazer! Já têm idade, eu tenho mais que fazer! É mais este tipo. Eu 
não digo… poderemos ter uns mais, mais, não é capacidade mas mais 
disponibilidade ou… apetência… eu compreendo isso. Ou ter uma 
maior abertura para expor as nossas coisas e não termos tantos 
complexos de… eu ponho uma proposta na mesa, se ela for rejeitada 
tudo bem: “Olha, pronto, era porque não estava capaz ou…” E há 
pessoas que não o fazem porque têm receio, ficam mal com a questão 
de… não se querem expor.  

 
Margarida revela aqui um sentimento de alguma forma parecido ao 

que identifica na escola em geral: “Há uns que fazem sempre tudo, e outros 

que tentam não fazer nada!”. No entanto, globalmente, considera que o 

trabalho desenvolvido até ao momento tem sido positivo, tendo em conta 

os objectivos fundamentais pretendidos: 

 
É cansativo, é desgastante, nem sempre saímos de lá a pensar 

que foi produtivo. Mas a verdade é que há um maior acompanhamento 
de todos nós em relação ao que estamos a dar à escola. E acho que 
isso é importante, que um grupo disciplinar tente leccionar a disciplina 
de forma a que haja uma certa, não digo massificação mas, uma certa 
condução uniforme em termos do que se está a dar e como se está a 
dar e como se vai avaliar.  
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Síntese 

 

Margarida dá aulas numa escola secundária bem localizada, há muitos 

anos em funcionamento, bem conhecida na cidade. Trata-se de uma escola 

grande, com muito espaços, tanto no exterior como em termos de salas. A 

marca da casa é o presidente do órgão de gestão, em funções há mais de 

vinte anos sem nunca ter tido concorrência. A escola goza de um bom 

ambiente, em parte proporcionado pela estabilidade do corpo docente e 

funcionários, conhecidos de há longa data. Também entre os alunos não se 

registam problemas de maior, estando a sua maioria vocacionada para o 

prosseguimento de estudos. 

O departamento de Matemática viveu nos últimos anos um percurso 

bastante interessante, que o conduziu à criação de uma dinâmica colectiva 

de trabalho sem precedentes. Factores da sua mobilização foram a 

instalação do núcleo da APM na escola, o estímulo dos núcleos de estágio 

orientados por Margarida, a aposta na formação em calculadoras gráficas, o 

balanço do relatório do IGE, que animaram a cultura de troca e partilha há 

muito existente na sala dos professores. 

Quando o ajustamento do programa do secundário entra em vigor, o 

grupo reconhece a necessidade de reforçar a interacção profissional. 

Definem um esquema de funcionamento por subgrupos de anos de 

escolaridade, com o objectivo de criar uma leitura e interpretação colectiva 

do programa respectivo e decidir quais os conhecimentos matemáticos a 

tratar, muito em aberto no texto oficial. No presente ano, reforça-se esta 

dinâmica colectiva, conduzida por Margarida que entretanto foi eleita 

coordenadora e se empenhou em melhorar o funcionamento do grupo. As 

reuniões dos subgrupos realizam-se periodicamente e é feito o registo 

escrito do trabalho desenvolvido, tanto a nível de planificações de unidades 
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como de actas, servindo as últimas, essencialmente, para registar as 

decisões do subgrupo, nomeadamente no que diz respeito a cortes de 

matéria. Os dossiers em elaboração, com os materiais organizados pelos 

subgrupos (planos, fichas e testes), pretendem vir a ser uma base de 

trabalho de apoio à planificação a fazer em futuros anos.  

Esta dinâmica tem contribuído para que os professores da escola 

aproximem as suas visões, estando boa parte, segundo a avaliação de 

Margarida, a tentar levar à prática as orientações curriculares, em especial, 

a utilização da calculadora gráfica. O desgaste das reuniões periódicas 

também se vai fazendo sentir, começando a evidenciar-se um menor 

envolvimento por parte de alguns elementos, mas, apesar de tudo, o 

balanço global que a professora faz do trabalho é bastante positivo. 

 

 

A gestão curricular 
 

 

Esta secção descreve o trabalho de planificação lectiva que Margarida 

desenvolve actualmente, considerando os três contextos onde ocorre. 

Começa por incidir no trabalho realizado a nível do departamento 

disciplinar. Que tipo de planificação é realizada pelo grupo de professores 

de Matemática? Que decisões colectivas são tomadas? Quais são 

vinculativas? De seguida, centra-se na planificação realizada no subgrupo 

em que Margarida se inscreve. Como é o seu funcionamento? Que tipo de 

trabalho desenvolve? Como concretizam as planificações? Por último, dá a 

conhecer a preparação lectiva individual de Margarida. Como se organiza a 

professora? A que materiais recorre? Que tipo de planificação realiza? 
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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, sobre os 

quais ofereceu explicações. Refiro-me concretamente aos critérios de 

avaliação do departamento disciplinar, a actas das reuniões do seu 

subgrupo e a planificações por ele realizadas, ao seu caderno pessoal, e a 

fichas de trabalho e testes de avaliação.  

 

 

O trabalho no departamento de Matemática 

 

Margarida destaca três actividades da responsabilidade do seu grupo 

disciplinar relacionadas com a preparação lectiva. São elas a planificação 

anual, a escolha dos manuais escolares e a definição de critérios de 

avaliação sobre as aprendizagens dos alunos. No entanto, só as duas 

últimas são efectivamente levadas a cabo pelo grupo enquanto entidade 

colectiva, uma vez que as planificações anuais acabam por ser elaboradas 

no seio dos subgrupos propriamente ditos, sendo depois assumidas pelo 

grupo, que as valida.  

No que diz respeito à avaliação, o grupo definiu em 1997/98 critérios 

para a atribuição das classificações de final de período aos alunos, 

registados num documento que seria então aprovado em conselho 

pedagógico e se mantém em vigor. Estes critérios contemplam duas 

componentes, a área A relativa aos conhecimentos matemáticos, e a área B 

relativa ao estar do aluno nas aulas. Para Margarida, como já foi referido na 

secção 2, a área A é mais fácil de avaliar e tem maior peso na nota de final 

de período de um aluno.  
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O documento, que a professora me facultou, exprime também, no meu 

ponto de vista, este sentimento. Nele pode ler-se que a área A será avaliada 

por “testes escritos, fichas de avaliação, comentários escritos ou relatórios 

referentes a projectos desenvolvidos, resolução de problemas, pesquisa 

acerca de um tema matemático, etc.” e a área B incide sobre “assiduidade; 

comportamento disciplinar; caderno diário; trabalhos de casa; domínio da 

língua portuguesa e atitudes e capacidades reveladas no trabalho do aluno 

na aula.” Das últimas, salientam uma diversidade de aspectos, como, 

“reflectir sobre ideias e situações matemáticas; relacionar a linguagem 

comum com a linguagem matemática e os símbolos; formular conclusões 

lógicas, usando raciocínios indutivos e dedutivos; usar modelos, factos 

conhecidos, propriedades e relações para explicar raciocínios; justificar 

respostas e processos usados para obter a solução de um problema; (…).” 

Como anexos, o documento fornece grelhas de observação dos alunos na 

aula, quer individual quer em grupo, a serem preenchidas qualitativamente 

e ainda uma ficha de avaliação individual do aluno, a ser preenchida no 

final do ano, que reúne a informação qualitativa dos três períodos e a 

converte em quantitativa. 

O documento apresenta também uma tabela com a discriminação dos 

coeficientes de ponderação das áreas A e B nos diferentes anos de 

escolaridade, e que são respectivamente: 10º ano, 70% e 30%; 11º ano: 

75% e 25%; 12º ano: 80% e 20%. Margarida explica as razões que fazem 

com que a área B veja o seu peso diminuir do 10º para o 12º ano: 

 
Diminui, apesar de alguns elementos do nosso departamento 

defenderem que deveria ser sempre igual. Na altura em que isso foi 
feito, que foi em 1997, foi apresentado em 1997, e o que aconteceu foi 
que… no início em que se sentia que no 10º ano se podia fazer muito 
mais coisas que no 11º, porque tínhamos que caminhar… lá vem o 
fantasma do 12º! Íamos caminhando para o cumprimento do programa 
e quanto mais nos aproximávamos do 12º mais… ou menos, menos 
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tempo teríamos para um determinado tipo de actividade, para 
podermos completar o programa. Então, se há um ano onde realmente 
o peso poderá ser maior é no 10º ano. No 11º ainda se consegue fazer 
algumas actividades, no 12º até faz parte do programa neste momento, 
mas já não tão… tão à vontade, digamos assim, de forma a ter uma 
ponderação mais próxima do correcto. Daí se ter estabelecido que no 
10º ano era um ano mais… até nos próprios conteúdos. É mais 
informal. Então, a decisão foi essa, foi… eu estava a procurar… eu 
penso que é 40, 30, 20 ou 40, 25, 20… já não sei bem. 
 

No que diz respeito à escolha do livro, ela é feita na altura própria, 

sendo encarada como uma responsabilidade colectiva do grupo disciplinar, 

pois todos os professores devem debruçar-se sobre os livros a adoptar em 

todos os anos de escolaridade, independentemente de o irem ou não 

leccionar. A intenção é que a análise dos livros seja partilhada pelo maior 

número possível de colegas, embora na prática se saiba que nem todas as 

pessoas se debruçam sobre todos os livros. Para além do mais, explica 

Margarida, seria impossível fazer uma boa análise de todos os manuais, 

não só porque são muitos, como porque a escolha é sempre feita perto do 

final do ano lectivo, numa altura em que os docentes estão muito 

sobrecarregados de trabalho, acabando por não conseguir dispor do tempo 

suficiente para fazer um estudo completo dos livros. Desta forma, na 

reunião geral dedicada à sua escolha, ouvem-se as opiniões daqueles que a 

emitem, muitas vezes, afirma Margarida, baseada em não mais do que uma 

leitura superficial, e a decisão final é tomada nem sempre de forma muito 

discutida e argumentada. 

Para Margarida, a sua opinião sobre o livro procura conciliar diversos 

aspectos, dos quais destaca, a proximidade do programa a que se refere e a 

adequação ao estudo autónomo dos alunos. Aqui, sublinha a importância da 

linguagem usada e a estrutura de apresentação dos exercícios, que devem 

ser em quantidade e caminhar do mais simples para o mais difícil: 
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O grupo vai fazer a escolha do manual, nós sabemos que há uma 
data de itens que temos que ter em consideração, até inclusivamente o 
peso (rindo). É, mas... Eu tenho que pensar sempre se é um manual 
que está de acordo com o programa, se a sua linguagem é correcta e 
acessível, porque ela pode ser acessível e incorrecta. Se os exercícios 
estão apresentados de uma forma… de um grau menor até um grau 
superior de dificuldade. Porque eu acho que é importante ele abranger 
todo o tipo de alunos, e dar-lhes a possibilidade de caminharem por si 
só, e esse caminhar tem de ser sempre de um exercício com um nível 
mais baixo de dificuldade até um superior, o que também é um 
manual para todos os alunos. E nem sempre os manuais estão de 
acordo com o programa. 

 
Margarida defende que, tendo em conta o actual cenário de 

proliferação de manuais escolares e de qualidade diversa, o Ministério da 

Educação se deveria preocupar em fazer recomendações sobre a sua 

selecção dos livros que considerasse mais adequados, de modo a ajudar a 

orientar a escolha dos professores. Até porque, refere Margarida, no 

momento da escolha do manual não conseguem ter a percepção total da sua 

adequabilidade, pois muitos aspectos só se tornam visíveis com a efectiva 

utilização: “Só quando trabalhamos com um manual é que percebemos se 

de facto ele serve ou não, se tem problemas… sem usar, não se consegue 

perceber”. 

 

 

A planificação no subgrupo do 10º ano 

 

Desde há dois anos para cá, as planificações são discutidas em 

subgrupos por ano de escolaridade. Actualmente, é seguido um processo 

formalmente mais rigoroso, que passa, como já referido em pormenor na 

secção 3, por reunir periodicamente e elaborar materiais escritos que 

possam constituir uma base de trabalho para futuros anos.  
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A preocupação do subgrupo do 10º ano, composto por sete 

professores, é chegar a um entendimento partilhado sobre o conteúdo do 

programa de Matemática, no que diz respeito aos conhecimentos 

matemáticos a tratar na escola. Além disso, discute também questões 

relacionadas com a avaliação dos alunos, incidindo não só sobre aspectos 

formais dos testes, mas também sobre aspectos de conteúdo.  

A este propósito, Margarida conta com satisfação uma discussão tida 

com os colegas a propósito da forma como se questionam os alunos sobre 

os zeros de uma função. Para si, a discussão foi muito interessante, dando 

visibilidade às diferenças de interpretação dos vários professores e às 

consequências que acarretam sobre a maior ou menor facilidade de resposta 

dos alunos: 

 
[Estávamos a discutir o teste…] Eu digo assim: “Temos de pôr 

uma coisa objectiva, a nível das Funções, mas que seja uma coisa 
interessante, que tenha lá umas variaçõezinhas que aquilo dê para a 
gente se aperceber se os alunos efectivamente olharam e não se 
debruçaram só sobre o gráfico.” Entretanto quando se põe a questão 
dos zeros: “Determine os zeros, caso existam.” E eu digo assim: “Eu, 
se perguntar assim aos meus alunos, eles respondem-me x igual a tal, 
x igual a tal, x igual a tal.” Então se eu puser: “Determine o conjunto 
dos x pertencente a R, tal que f de x é igual a zero?… Como é que eles 
me respondem?” (pausa 1 seg) Eles já não me vão responder da 
mesma maneira. E então começamos todos… para uma coisa tão 
simples, quer dizer, o pedido dos zeros é elementar. (…) E 
começamos a ver numa coisa tão simples, que não é preocupante em 
termos de linguagem, quatro ou cincos estávamos juntos e o Jacinto: 
“Espera lá! Será que todos os nossos alunos, será que nós todos, que 
nos escapa esta questão de linguagem, será que definimos em termos 
de resposta, da mesma maneira? Será que se eu colocar assim os teus 
respondem? Se tu colocares assim os meus respondem?” E eu digo 
assim: “Ora bolas, já fizemos tanta reunião e nunca nos debruçámos 
sobre a forma de formular as questões, não é?” No fundo é isso… são 
pequenos pormenores. Mas pensei cá para mim: “Se nós não nos 
reuníssemos, se nós não discutíssemos as provas em conjunto, estas 
coisas escapavam-nos.” 
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Na primeira reunião do subgrupo, realizada em Setembro, foi feita a 

planificação anual. “É uma planificação que não dá trabalho nenhum”, 

explica Margarida, que consiste na distribuição temporal das unidades do 

programa pelo calendário escolar. De seguida, dedicaram-se às 

planificações que designam por “a curto prazo”, correspondentes a 

planificações de unidades temáticas. Estas já envolvem um significativo 

investimento dos professores, passando por uma primeira fase de trabalho 

individual de preparação do posterior trabalho colectivo.  

Os aspectos que o subgrupo contempla na planificação de unidade são 

essencialmente três, explica Margarida, os conhecimentos, o tempo de 

leccionação, e as tarefas. Começam, em geral, com uma primeira 

estimativa do número de aulas que consideram razoável gastar com o tema 

em questão, baseados na experiência de anos anteriores. De seguida, com 

base na análise do programa e tendo em conta a opinião de quem já o 

leccionou, procuram definir de forma detalhada os conhecimentos 

matemáticos a abordar com os alunos, identificando todos os tópicos a 

tratar e o seu grau de aprofundamento. Esta é a tarefa colectiva a que dão 

mais importância, pois parece ser entendimento geral que o programa se 

refere aos temas de uma forma não suficientemente detalhada para que seja 

claro o que deve realmente ser alvo de atenção: 

 
É assim, nós partimos sempre do programa. Fazemos a 

interpretação do programa, passamos para a planificação a curto 
prazo, para um tema. Começamos a verificar qual o tempo de aulas 
previsto para esse conteúdo programático. A partir daí, quase sempre 
mexemos, porque ou uns já leccionaram e sentiram, e apresentam as 
dificuldades que sentiram para dar em tantas aulas, que afinal não era 
preciso tantas... Há sempre no grupo alguém que já deu. E isso 
também nos ajuda bastante a ponderar o número de aulas para cada 
objectivo geral a atingir. De seguida, o que pretendemos sempre é… 
Pronto, duas aulas para tratar de determinado assunto. O que é que é 
para nós essencial tratar nesse conteúdo, nesse objectivo? Aí é que nós 
tentamos, em conjunto, dizer: “Olha eu acho que dentro disto temos 
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de falar disto, disto e disto e dar mais importância a determinado 
facto!” 

 
Em terceiro lugar, o subgrupo discute a sequência e formas de 

introduzir os conteúdos e dedica-se à selecção de exercícios a realizar. Este 

trabalho contempla sempre a análise do livro de texto, mas pode ter em 

conta outros recursos, dependendo muito do que cada professor traz para a 

reunião:  

 
Quando nos reunimos e olhamos para o conteúdo, começamos a 

pensar efectivamente: “Olha, eu pensei, eu vou começar por…” É 
assim. “Eu vou começar por tata, tata, tata, tata.” Ou eu, ou outro 
qualquer. Não estou aqui a dizer que sou eu. Se o outro reflectiu, diz: 
“Olha eu tinha pensado fazer assim, assim e assim…”, “Mas porquê? 
Porque é que não dás isto?”, “Olha por causa disto, e disto, e pensei 
num exercício assim e assim.” E as coisas começam…  

 
De qualquer forma, adoptem ou não a proposta do manual para a 

introdução da matéria, é a ele que dão prioridade para a selecção dos 

exercícios a trabalhar com os alunos. Escolhem uns para resolver nas aulas 

e outros para recomendar como trabalho de casa. No entanto, esta aparente 

uniformização dos exercícios não tem necessariamente correspondência na 

prática. Margarida faz questão de sublinhar que os exercícios seleccionados 

são meramente ilustrativos do tipo e grau de dificuldade que consideram 

adequado, podendo cada um substituí-los por outros que prefira: 

 
Uma coisa que nós… aí é comum, é a abordagem dos exercícios 

do livro e a exploração do próprio livro. Aí eu acho que temos que ter 
essa preocupação porque é um dos documentos que o aluno tem, não 
é? Então aí temos sempre esse cuidado. Olha, eu acho que dentro 
deste espírito, e deste fio condutor, podemos resolver, ou como 
trabalhos de casa, ou na sala de aula, podíamos explorar isto. Às vezes 
até fazemos distinção. Uns deixamos para casa, outros para a sala. 
Mas nós dizemos: “Nós temos todos de resolver este exercício. Ou um 
idêntico a este.” E fica registado. Não quer dizer que seja obrigatório, 
mas é logo ali ficou decidido que para a aula... eu quando olho para 
aquele exercício: “Olha, este ficou registado para a aula… Não quer 
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dizer que eu faça este… mas vou arranjar um que esteja dentro do que 
todos pensámos fazer este tipo.” Aí é que o livro funciona um pouco 
assim. Na preparação.  
 

Num dos nossos encontros na sala do departamento de Matemática, 

Margarida mostrou-me o dossier do 10º ano. No momento, quase esgotava 

a sua capacidade máxima, o que valeu um comentário pronto em tom 

satisfeito: “Vou ter que arranjar outro! Neste não cabe mais nada.” O 

dossier tem uma apresentação e organização excelentes. Contém actas das 

reuniões, planificações de unidades, fichas de trabalho, testes já efectuados. 

Destes diferentes documentos, os que Margarida mais valoriza são as 

planificações de unidade (exemplo no Anexo 10), vendo como principal 

interesse das actas o registo de decisões colectivas importantes, em 

especial, cortes no programa: 

 
As nossas actas são muito sumárias. Porquê? Porque a tal 

folhinha com os exercícios, com tudo o que nós discutimos e vamos 
apontando, tem mais significado que aquela acta. Aquela acta é mais 
um registo que tivemos presentes e que tratámos de determinado 
assunto, ou algo muito importante, como por exemplo, um conteúdo 
que não se vai dar. 
 

A título de exemplo, refiro a acta nº 7, relativa à reunião de 29 de 

Março, final de segundo período, na qual consta que relativamente à 

planificação a curto prazo de tema III – Estatística, “elaborou-se a 

planificação de conteúdos, número de aulas e actividades a desenvolver nas 

aulas e foi decidido não leccionar o item ‘Referência a distribuições 

bidimensionais’” (Acta nº 7, dossier do subgrupo do 10º ano).  

A este propósito, Margarida refere-se com indignação ao transtorno 

causado pelas provas globais, que subtraem quase um mês ao calendário 

lectivo, com o consequente prejuízo para o tempo útil de aulas. Não 

reconhece qualquer pertinência à realização destas provas nos actuais 
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moldes. Para si, elas visam os professores e não os alunos, funcionando 

como um mecanismo de controlo do seu trabalho: 

 
Eu acho que as provas globais do 10º ano são uma vergonha e 

não têm qualquer justificação. Tiram-nos mais de um mês de aulas, 
quer dizer! Nem servem para aferir nada entre os alunos, se queriam 
aferir era com um exame nacional e igual para todos no fim, não era 
assim. Estas provas são para o professor, são exclusivamente uma 
forma de controlo do trabalho do professor, não lhes vejo mais nada 
Servem para obrigar o professor a andar a par com os colegas da 
escola, porque já sabe que no fim há a prova global a nível de escola e 
depois os seus alunos vão lá e sabem-se os resultados, e tem de estar 
preparados. É mesmo uma questão de controlo e de competitividade 
entre os professores.  
 

O encurtamento do tempo de aulas é uma das grandes dificuldades 

com que as escolas têm tido de lidar nos últimos anos, queixa-se 

Margarida, que obriga a um esforço acrescido na gestão do programa de 

modo a conseguir deixar para trás o menos possível. Referindo-se à reunião 

de final do segundo período, desabafa: 

 
Esta altura é muito importante e agora andamos com muitas 

reuniões, porque no fundo andamos a definir os cortes que vamos 
fazer no programa. Este ano, de Funções só já vamos chegar à função 
módulo e ao módulo da parábola. O resto fica para o ano que vem, 
para dar quando for preciso. Isto porque só já temos um mês de aulas 
no terceiro período por causa das globais (…). E é para ver se 
conseguimos dar minimamente a Estatística. E já nem vai ficar um 
mês de aulas para a Estatística, porque eu sou a que vou mais 
adiantada do grupo e mesmo assim já vou atrasada em relação ao que 
tínhamos previsto. Andamos a seleccionar os exercícios do livro, a ver 
se conseguimos agarrar aqueles que abrangem mais coisas para 
conseguir dar tudo em menos tempo. (…) Nós não vamos atrasados, o 
ano é que acaba mais cedo!  
 

No que diz respeito às fichas de trabalho incluídas no dossier, 

Margarida explica que não são produção colectiva, pois em geral os 

professores não constróem materiais em conjunto, isso aconteceu 



Capítulo V — Margarida 

318 

pontualmente e envolvendo apenas duas ou três pessoas. No entanto, 

combinaram que os materiais produzidos por qualquer dos professores do 

subgrupo seriam colocados no dossier, ficando a fazer parte do acervo do 

10º ano. Grande parte das fichas ali arquivada foi obra sua, resultado do 

gosto e investimento que faz na preparação lectiva. A propósito, conta 

rindo um episódio em que recebeu de um colega um comentário elogioso 

engraçado: 

 
Na última reunião que tivemos… a gente, nas nossas reuniões, 

tem sempre muito trabalho, mas depois desviamo-nos também sempre 
(rindo). E foi o meu colega Bolota, foi aquele que tem muitos mais 
anos de experiência… Ele disse-me: “Tu és uma planoidiota! És uma 
planoidiota!” Porque eu levo as fichas, o que fiz e o que não fiz. 
Como vou um bocadinho à frente... quase sempre a Carlota troca 
comigo e depois a Joana dá-me uma sugestão, porque é 
acompanhante… e então quase sempre eu avanço, porque vou à 
frente, com algumas fichas. E ele quando começou, já tinha faltado a 
duas ou três reuniões, começa a ver muitas fichas, muitas fichas: “Isto 
é de quem?”, “Olha são as fichas que eu tenho vindo a elaborar. 
Algumas realizo-as na aula porque tenho tempo, outras fiz e depois 
não fiz [na aula] mas pus aí… Pode ficar para o ficheiro.” (…) E ele 
diz assim: “Tu és uma verdadeira planoidiota!”. 
 

 

O trabalho individual de planificação  

 

Recorde-se que Margarida está pela segunda vez a leccionar o 10º ano 

e que a sua primeira experiência com este ano de escolaridade foi há quatro 

anos, na primeira vez que orientou estágio, ainda anterior ao ajustamento 

do programa de 1997. É reduzida a sua experiência com este ano, bem 

como os materiais específicos de apoio à sua preparação.  

Margarida acusa um certo desgaste com a actividade de preparação de 

aulas, associado às sucessivas mudanças curriculares que têm vindo a 

acontecer nos últimos anos e que fazem com que sinta com carácter 



Capítulo V — Margarida 

  319   

provisório a planificação que actualmente realiza. Para si, é gratificante 

poder rentabilizar o investimento feito para a planificação de um 

determinado ano nos anos seguintes, beneficiando da reflexão 

proporcionada pela experiência de ensino: 

 
Dantes preparava, não quer dizer que eu dê as mesmas aulas, 

mas eu preparava com outro espírito as minhas aulas. Claro que eu… 
eu preparo sempre as aulas porque quero dar as aulas melhor que 
puder, não é? Mas os registos que eu faço, os materiais que eu faço, 
estão a ficar sempre em desuso! Sempre! Porque se eu faço umas 
fichas de um determinado conteúdo, no próximo ano mudam, tiram-
me isto, tiram-me aquilo, tiram! Eu olho para a ficha e digo assim: 
“Olha, eu tenho aqui isto, isto e isto que já saiu, já não posso dar esta 
ficha!” Quer dizer, aquele trabalho que nós temos um cuidado enorme, 
nós temos sempre esse cuidado. Mas é tão bom nós olharmos e: 
“Olha, já preparei este ano e agora vou dar isto assim, até posso 
utilizar isto, posso utilizar aquilo, agora posso tirar partido disto. 
Porque há uma certa maturação, digamos assim, sobre o ano que 
estamos a dar aulas. Não é como ao primeiro ano em que damos 
aquele currículo. Isto é desgastante para os professores. 
 

Margarida desenvolve individualmente trabalho de planificação tanto 

no que diz respeito às unidades temáticas como às aulas propriamente ditas.  

O seu pensar sobre as unidades tem lugar em duas fases. A primeira 

ocorre no período que antecede a reunião de subgrupo e tem em vista a 

recolha geral de ideias para a abordagem do tema, os tópicos a tratar e a sua 

sequência. Recorre a diversos livros de texto, em especial ao livro adoptado 

na escola, cuja consulta considera indispensável. Descreve a forma como 

dá início à planificação de uma unidade: 

 
Leio o livro [adoptado] de uma ponta à outra. Sem pormenor. 

Vejo o encadeamento, que tipo de exercícios é que eles lá põem. Sem 
me preocupar muito com o pormenor. Só para ter uma estrutura geral. 
Depois de seguida o que é que faço? Tenho tendência a ir ao tal livro 
que já tinha consultado para o outro e que gostei mais. Eu olho para 
ele e vejo: “Ah, este mudou a estrutura da apresentação, dá primeiro 
isto, dá primeiro aquilo. Tento equacionar qual é a melhor maneira de 
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encadear os conteúdos, sem me preocupar com o exercício, como é 
que vou pôr a definição. Mais a estrutura do encadeado, do próprio 
conteúdo em termos de objectivos matemáticos. Qual é que para mim 
tem um fio condutor mais linear. Depois quando nos reunimos em 
subgrupo, isso vem um bocadinho cá para fora.  
 

Ainda nesta fase, vai registando ideias relativamente a tarefas para a 

introdução do tema em questão e exercícios para o aplicar. É-lhe aqui 

especialmente útil o Netprof (www.netprof.pt), um site de uma editora 

escolar que na sua opinião segue de perto as orientações curriculares, 

disponibilizando tarefas e uma variedade de materiais que Margarida 

aprecia. Mostrou-me impressões que fez de exemplos de relatórios e de 

resoluções gráficas de problemas, aspectos para si particularmente 

sensíveis: 

 
Mas este ano vou muito ao Netprof. Aprendi a mexer nos botões 

e então acho que sou como as crianças, descobri um novo brinquedo 
(rindo). Não, nem todas me satisfazem, das fichas que aparecem, não 
é? Mas, geralmente as pessoas que trabalham para… que têm feito 
estas fichas… eu penso que têm muito a ver com o espírito do próprio 
programa. A forma como colocam as questões, até para a abordagem 
gráfica, é aquilo que às vezes me falta a mim. Como é que eu coloco a 
questão? É aí que me ajuda muito, não é?  
 

Quando chega a data da reunião de subgrupo, já tem pensada uma 

proposta que, em geral, apresenta aos colegas. Da interacção resultam 

acertos ao original: 

 
E se calhar eu saio de lá [da reunião de subgrupo] com a 

estrutura que eu tinha, mas com uma voltinha já, porque houve uma 
troca de impressões. Não quer dizer que eu vá fazer exactamente 
como a colega ou a colega vá fazer exactamente como eu.  
 

Delineada a planificação a curto prazo na reunião do subgrupo, 

concretiza a sua planificação pessoal, programando as sequências de temas 
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da unidade. Respeita as combinações colectivas relativamente aos 

conhecimentos matemáticos a abordar, não deixando de dar nada do que foi 

considerado essencial, embora se sinta à-vontade para ir mais além. No que 

diz respeito à introdução dos conceitos e aos exercícios a resolver, sente 

mais espaço de manobra, o que não quer dizer que não adopte a proposta 

do grupo. Relativamente às metodologias de trabalho a usar na sala de aula, 

essas são decisão exclusiva sua: “Os modos de trabalho dos alunos dentro 

da sala de aula, esses estipulo-os eu, com eles, não é? Individualmente. 

Também há que haver uma certa liberdade, se não sentimo-nos muito 

condicionados, não é?”.   

Gosta também de trocar ideias com uma ou duas colegas de quem se 

sente mais próxima, uma sua amiga, outra acompanhante, à qual tem 

recorrido mais frequentemente sobretudo quando não está satisfeita com a 

forma como idealizou a abordagem de um conteúdo. Sente que as suas 

ideias nem sempre estão de acordo com as orientações do programa e por 

isso solicita a colega com maior experiência neste domínio: 

 
Como é que eu amanhã vou dar esta aula com o espírito do 

programa? É… como é que eu vou dar volta ao assunto? Eu tenho isto 
aqui metido, assim, assim e assado, eu acho que isto assim ficava 
lindo! Mas o espírito do programa não é este! E eu não quero ir contra 
o espírito do programa. Então pergunto: “Ó Joana, tu já foste 
acompanhante, tu já deste isto? Olha lá, como é que tu dás?” E ela: 
“Eu cá começava por dar uma situação assim-assim, depois deixava-
os, ou outra situação qualquer”.  

 
Tomadas as decisões sobre a abordagem do conteúdo, finaliza a sua 

selecção de exercícios do livro e constrói, caso considere necessário, fichas 

de trabalho, nomeadamente se pretende usar exercícios que foi buscar a 

outros livros ou “isolar” um conjunto de exercícios com determinado 

objectivo. Passa a escrito as principais ideias no seu caderno, listando por 

pontos os tópicos a tratar e resolvendo integralmente os exercícios 
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seleccionados. É este caderno que a acompanha nas aulas, onde gosta de ter 

um apoio que lhe garanta não esquecer nada importante.  

Encara a planificação das sequências de aulas de uma forma flexível, 

sujeita a adaptações sugeridas pela avaliação que faz da forma como vão 

correndo, muito baseada na reacção dos alunos. A turma mais adiantada 

serve de ensaio das estratégias pensadas, que ajusta, se necessário, para a 

segunda turma: 

 
Portanto, nós geralmente tiramos sempre de uma aula para outra 

aula que vai ser a mesma matéria algumas ilações. Correu bem, correu 
mal, porque correu… portanto, se calhar… se eu vejo que correu mal, 
não vou repetir na outra turma aquilo que eu achei que correu mal na 
primeira. 
 

Durante o primeiro período, seguiu genericamente a mesma 

planificação para as duas turmas, mas os resultados obtidos pelos alunos no 

final do primeiro período foram muito distintos, registando-se uma grande 

quantidade de negativas na turma de orientação tecnológica, que Margarida 

considera globalmente mais fraca. Por essa razão, deixou de adoptar as 

mesmas estratégias nas duas turmas, embora tenha em mente conseguir 

atingir os mesmos objectivos. Esta diferenciação teve por base razões de 

duas ordens. Por um lado, no dia-a-dia, é raro conseguir cumprir o que 

tinha previsto nas aulas da turma mais fraca, devido às lacunas dos alunos, 

o que a obriga a um reajuste da sequência de abordagem dos conteúdos: 

 
Para já, eu como professora... em termos de conteúdos a 

leccionar e de objectivos específicos, que eu estipulei para as minhas 
aulas, eu dou a todos. Posso é dá-los de maneira distinta. As 
estratégias que eu utilizo, muitas das vezes são diferentes. Porque sei 
que aquele tipo de linguagem que uma turma absorveu, a outra 
possivelmente não vai absorver. Nem sempre o exercício que faço 
numa faço na outra. Ainda ontem tive de simplificar a situação numa, 
e dei muito mais nessa aula, do que na outra em que tinha estipulado 
dar os objectivos todos que tinha em mente. Mas dispersei-me. Porque 
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a outra tem tantas dificuldades que me dispersei, quando dei por mim 
estava na função quadrática (rindo). 
 

Por outro lado, tem vindo a observar que esta turma reage melhor aos 

conteúdos se a situação usada para a sua introdução não for estritamente 

matemática, mas passar pelo enquadramento num contexto de realidade, 

que constitui fonte de grande motivação: 

 
E o que me espantou nesta turma, foi por isso que eu mudei um 

pouco as coisas com esta turma, é tentar sempre ir buscar coisas do 
dia-a-dia… porque eles, depois é mais fácil concretizar, para 
encaminhar um pouco, ao contrário daquilo que eu tinha pensado, 
efectivamente, quando preparei as aulas.  
 

Desta forma, Margarida tem planificado introduções diferentes nos 

conteúdos para as duas turmas. Além disso, e como já foi referido na 

subsecção relativa ao conhecimento do processo instrucional, está a 

permitir que a calculadora gráfica, outro elemento de forte motivação 

destes alunos, seja usada de forma distinta, antecipando a sua utilização e 

recorrendo a ela não só como objecto de confirmação mas também como 

instrumento de raciocínio que permite, por si só, chegar a resultados 

válidos:  

Estes alunos são muito pouco motivados. E acho que a 
calculadora gráfica veio-lhes dar um ânimo distinto. (…) Eles… é 
engraçado… que na maioria a turma, tirando dois ou três, conseguem 
tirar ilações rapidamente com a calculadora gráfica. Mas ao mesmo 
tempo… depois não conseguem concretizar… que é aquilo que eles 
não conseguem efectivamente, não conseguem concretizar o seu 
raciocínio no papel. Escrever analiticamente a expressão no papel. 
Portanto, eu quando lhes coloco uma função quadrática, e eles olham 
para ali e começam logo: “É negativo, está voltada para cima, está 
voltada para baixo!” Quer dizer, todos aqueles conceitos… “É um 
termo independente, então quando inicia a viagem…” — é logo: 
“quando inicia a viagem está a não sei quantos metros de altura.” E 
por isso tenho vindo explorar [graficamente] nas aulas as coisas mais 
cedo com eles.  
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Interessante foi observar as opções de Margarida para a planificação 

da unidade de Estatística que, recorde-se, nunca leccionou no nível do 

secundário. Como já foi referido, o pouco gosto e relativo à-vontade com 

esta matéria não a ajudam a encarar a planificação com o habitual 

entusiasmo. Ainda não será este ano que a professora irá preparar as 

distribuições bidimensionais, mas os restantes conteúdos, a nível do 10º 

ano, também a obrigam a um novo investimento sobre a melhor maneira de 

leccionar: “Eu estou com uma apreensão terrível em relação à Estatística. 

Porque eu não quero que os alunos notem que eu dou a Estatística, entre 

aspas, por amor de Deus, contrariada! (rindo) É daquelas coisas mesmo… 

‘Eu tenho de dar isto!’” (rindo).  

A sua ideia geral para a abordagem desta unidade, que precisa tratar 

em pouco tempo, é fazer uma apresentação inicial dos conceitos 

necessários, começando por rever os que devem estar adquiridos. Do que 

pesquisou nos habituais recursos, seleccionou uns acetatos que o NetProf 

disponibiliza para Métodos Quantitativos, que lhe parecem completos e 

claros e lhe permitem fazer uma abordagem rápida dos conceitos. De 

seguida, pensa dedicar o tempo sobejante a ensinar os alunos a utilizar as 

calculadoras gráfica nesta área, passando depois à resolução de exercícios 

sobre a matéria.  

Da sua preparação, faz parte a familiarização de como se trabalha a 

Estatística com a calculadora gráfica, sobre a qual pouco sabia. Recorreu a 

uma brochura do curso há anos realizado pelo T3 na sua escola e a colegas 

para esclarecer dúvidas que surgiram: 

 
Ainda anteontem fui a correr para a escola, telefonei à noite à 

Luísa: “Ó Luísa, está lá cedo! Porque eu… a minha máquina está 
parva, ou sou eu que estou parva! E não é capaz de fazer… não sei o 
que é que era da Estatística na minha… ah, eram as listas, que eu 
depois quando definia os gráficos não era capaz, dizia-me que era 
inválido. Era, é a primeira vez que eu estou a trabalhar com Estatística 
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e não fiz o curso da Estatística, aquele do T3. Portanto, tenho uns 
apontamentozinhos que tirei, já li aquele livrinho que ficou à venda… 
já fiz… mas algumas coisas vão-me falhando, é lógico! E fartei-me de 
rir, porque ela quando me disse, eu: “Tchi!” Daquelas coisas que me 
escapam. 

 

Aulas passadas, Margarida avalia a forma como decorreram e as 

alterações a que teve de proceder. Em primeiro lugar, confrontou-se com a 

dificuldade manifestada pelos alunos de registarem por escrito nos 

cadernos os conteúdos dos acetatos, que colmatou fornecendo-lhes as 

respectivas fotocópias. Em segundo lugar, apercebeu-se que faltava uma 

explicação detalhada sobre a técnica de agrupar dados em classes, para o 

que construiu um acetato complementar. Em terceiro lugar, recorreu às 

calculadoras mais cedo do que previra, pois sentiu necessidade de 

acompanhar a abordagem teórica dos conceitos com a sua interpretação e 

exemplificação prática, nomeadamente no que diz respeito às medidas 

estatísticas: 

 
Dei todos estes, que era a nível da linguagem, para eles 

perceberem. As variáveis quantitativas, tata, tata. A partir daí, pus 
logo algumas questões. Explorei… Ah, dei-lhes os exemplos dos 
gráficos todos. Primeiro que tudo. E depois fui explorar esta, que era 
os dados agrupados e não agrupados. E é, do salto que vai daqui para 
aqui, que eu faço a abordagem de como escolher as classes… toda 
aquela… nem sempre se adapta, e nós temos de fazer alguns, dar 
respostas a estas. Eu disse tudo. E eles disseram: “Professora, a gente 
não conseguiu registar nada.” Agora quando lhes der, vou tirar 
fotocópia, quando lhes der, vou-lhes dar este complemento do meu 
acetato. O que é que é preciso, como definir as classes. Porque eles 
perceberam, penso eu. Porque depois já pus outros casos e eles deram 
resposta. Mas acho que deve ficar qualquer coisa registada… Porque 
nas aulas de acetato é esse o problema. Pronto, e a partir daqui não 
vou dar… vou passar de imediato, já passei, moda, média e mediana. 
Vou… variância… desvio-padrão. Ah, antes os quartis. Mas os quartis 
também já viram. Com exemplos com a calculadora… cada vez que 
viam qualquer coisa, vamos reflectir sobre o que aqui está, dar 
exemplos. Foi assim que eu explorei tudo. 
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A opção de Margarida por trabalhar com acetatos não é estranha à 

pressão para fazer uma exploração rápida da matéria. Apesar de ir 

adiantada em relação aos colegas, não consegue arranjar tempo suficiente 

para poder investir na realização de actividades que afirma valorizar, as 

quais designa por “actividades de conexões.” Este ano realizou-as apenas 

uma vez, e não prevê que tal volte a ser possível, mesmo continuando ela a 

fazer da assiduidade ponto de honra. Esta é uma das grande tensões que 

Margarida experimenta na gestão do programa que, do seu ponto de vista, 

recomenda actividades que na prática não são viáveis devido à escassez de 

tempo: 

 
Se eu tivesse mais tempo… ia sempre para, para… tinha 

tendência… e já tinha dantes, é engraçado! Tinha tendência em 
arranjar actividades, problemas que envolvessem os vários conteúdos 
para eles explorarem, fazerem as ligações. Num problema só e mexer 
com muita coisa, tentar que eles fizessem as conexões entre os 
conteúdos. Porque acho que isso é que depois não há tempo para fazer 
esse tipo de actividades que são extremamente importantes. Porque 
depois para cumprirmos o programa e colmatarmos essas dificuldades 
que vão surgindo, o programa torna-se extenso. E aquilo que o 
programa pede é exactamente esse tipo de actividades. E depois não 
há tempo para as fazer. 

 

 

Síntese 

 

As actividades relacionadas com a componente lectiva que ocorrem 

no âmbito do departamento disciplinar de Margarida resumem-se à 

definição dos critérios de avaliação das aprendizagens dos alunos, que se 

têm mantido desde o ano do ajustamento, e à selecção do manual escolar, 

participada por muitos professores mas com eficiência relativa. 

Margarida desenvolve o trabalho de preparação lectiva em dois 

contextos, no subgrupo disciplinar de 10º ano e individualmente. O 
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trabalho realizado no subgrupo tem como objectivo uniformizar os 

conteúdos matemáticos a leccionar pelos professores do mesmo ano de 

escolaridade, que reúnem periodicamente, debruçando-se sobre os 

conhecimentos matemáticos específicos a tratar, o tempo que lhe reservam, 

a sequência da sua abordagem, os exercícios a realizar, dentro e fora da sala 

de aula, o conteúdo dos testes.  

Margarida participa com interesse nas reuniões do subgrupo, para as 

quais leva sempre as suas ideias, fruto do investimento anterior na consulta 

em livros de texto, com privilégio do manual adoptado, e em outros 

recursos como um site de uma editora escolar. Agrada-lhe a possibilidade 

de discutir com os colegas, nomeadamente acerca da forma de abordar os 

conteúdos com o espírito do programa e da linguagem a usar, aspectos para 

si críticos. No entanto, preza as margens de liberdade que o grupo assume 

em relação aos acordos colectivos, exercendo as suas opções pessoais em 

relação às tarefas para introduzir as matérias, aos exercícios seleccionados 

para as aulas, e às metodologias de trabalho com os alunos na sala de aula. 

A sua planificação parte dos conteúdos matemáticos, que trabalha de 

modo a garantir uma preparação matemática sólida aos alunos, visando 

cumprir o seu objectivo fundamental: preparar os alunos para o exame. Isto 

reflecte-se a vários níveis, desde a tipologia dos exercícios que elege à 

estrutura e linguagem dos testes que faz. 

Em princípio, a sua planificação é igual para todas as turmas, mas está 

sujeita a alterações em função da receptividade que os alunos revelam. As 

diferenças que detecta nas turmas faz com que diferencie os planos, 

nomeadamente ao nível dos factores motivacionais e das metodologias a 

usar na aula.  

O trabalho de planificação agrada-lhe, mas não está isento de tensões. 

A experiência de leccionação de 10º ano é ainda pouca, há temas que nunca 
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preparou e nem sempre consegue inspirar-se com o espírito do programa. 

As colegas em quem confia ajudam-na a ultrapassar estas dificuldades, mas 

há uma que ninguém consegue resolver: o encurtamento do calendário 

escolar, que acentua o sentimento de escassez de tempo. 

 

 

O currículo em acção  
 

 

Esta secção tem como objectivo conhecer e compreender situações 

concretas de prática lectiva de Margarida, que em muito contribuem para 

ilustrar de que modo esta professora põe o currículo em acção, em situação 

de aula, em interacção com os alunos. Em primeiro lugar, importa 

caracterizar o contexto lectivo de Margarida. Em que espaço e horário dá as 

suas aulas? Como são as suas turmas? Que relação tem com elas? Um 

segundo aspecto de atenção é a estrutura e organização das aulas de 

Margarida. Que flexibilidade revela em relação ao plano previsto? O que a 

leva a fazer inflexões durante a aula? De seguida, o foco é o ambiente das 

aulas de Margarida. Como disciplina o comportamento dos alunos? Que 

interacções promove? As tarefas constituem um aspecto fundamental desta 

secção. Que tarefas propõe Margarida aos seus alunos? Como lhas 

apresenta? Que objectivos visa com o seu desenvolvimento? Por último, 

centro-me no discurso presente nas aulas a propósito da actividade 

matemática. Que papel assume a professora? E que papel dá aos alunos? 

Como se faz a legitimação do conhecimento matemático? Que mensagens 

veicula sobre a disciplina? 

Os dados relativos a esta secção foram obtidos através da observação 

de aulas e nas respectivas reflexões que se lhe seguiram. Os episódios aqui 
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apresentados foram por mim seleccionados e discutidos com Margarida. 

Correspondem, como referi no capítulo sobre a metodologia, a momentos 

em que o factor surpresa ou tensão se fez sentir, levando a professora a 

reagir e a tomar decisões na aula, e por isso relevantes para evidenciar as 

suas prioridades curriculares. 

 

 

Contexto lectivo 

 

Assisti, como já foi atrás explicado, a cinco aulas desta professora, 

realizadas entre Fevereiro e Abril de 2000. São todas aulas de 10º ano, três 

delas relativas a uma turma, que designo por 10º A, e duas relativas a outra, 

que designo por 10º C. 

 

O espaço e o horário. As aulas decorreram em duas salas em tudo 

idênticas, situadas no mesmo pavilhão da escola, uma no primeiro piso e 

outra no segundo. São salas de aula normais, amplas e com boa 

luminosidade, janelas contíguas na parede oposta à da porta. Têm dois 

grandes quadros verdes, em bom estado, e numa delas existe também um 

outro mais pequeno em ardósia, que em tempos, consegue-se perceber a 

custo, oferecia, marcada a branco, uma base quadriculada. As salas estão 

equipadas com mesas duplas, claras e limpas, dispostas em quatro filas 

paralelas, deixando corredores de passagem entre elas. A secretária da 

professora, situada no canto esquerdo dianteiro da sala, é também ela uma 

mesa clara e moderna. Ambas contam com retroprojector, colocados em 

suportes móveis próprios e discretamente tapados com umas coberturas 

pretas que não disfarçam o pó. Numa das salas, existe ecrã de projecção, 

mas o seu aspecto exterior não abona sobre o seu estado. 
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O horário lectivo de Margarida deixa-lhe livre a quarta-feira, dia 

destinado às reuniões com os colegas. A sua mancha horária, que se situa 

entre as 10 horas e 30 minutos e as 16 horas e 20 minutos, parece 

excessivamente grande para quem tem apenas duas turmas. Isto deve-se ao 

facto de dar todos os dias aulas de 50 minutos a ambas as turmas e nunca 

em tempos consecutivos, chegando mesmo, à quinta-feira, a ter uma aula 

de manhã e outra à tarde. Além disso, as turmas têm uma aula semanal em 

regime de desdobramento. De qualquer forma, do ponto de vista da 

adequação deste horário à leccionação de aulas de Matemática, Margarida 

considera-o um bom horário, uma vez que as aulas nunca são nem muito 

cedo nem muito tarde, correspondendo em geral, na sua opinião, a períodos 

de maior disposição dos alunos para a aprendizagem.  

 

As turmas. Margarida travou este ano conhecimento com as duas 

turmas. A turma 10º A, composta por 26 alunos, é uma turma do primeiro 

agrupamento geral. A totalidade dos alunos provem de outras escolas da 

cidade, alguns já tinham sido colegas em anos anteriores. Não tem nenhum 

aluno repetente, sendo a maioria considerada por Margarida, no que diz 

respeito ao aproveitamento em Matemática, como “alunos bons ou 

razoáveis”, à semelhança com o que acontece nas outras disciplinas. As 

notas dos testes, até à data, não foram especialmente boas nem más, mas as 

negativas são poucas. Apesar de apenas estar volvido um período, 

Margarida já sabe que muitos destes alunos têm expectativas de entrar para 

a universidade, e relaciona este facto com o nível sócio-económico da 

turma ser, segundo a sua estimativa, “médio, médio-alto.” 

A turma 10º C tem apenas dezasseis alunos, quinze rapazes e uma 

rapariga. Esta composição não é estranha ao facto da turma ser do primeiro 

agrupamento tecnológico de Construção Civil. A maior parte dos alunos 
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vive fora da cidade, tendo completado o 3º ciclo em escolas básicas de 

localidades situadas a cerca de vinte quilómetros, e pertence a famílias que 

se ocupam da agricultura, com recursos económicos limitados. Apesar de 

não saber números certos, Margarida afirma que são raros os que têm 

computador em casa e que muitos não compraram calculadora gráfica, 

usando nas aulas a disponibilizada pela escola. A grande maioria tem um 

historial de insucesso escolar a Matemática e isso reflecte-se no presente 

ano lectivo. Margarida diagnosticou que os alunos “não têm bases 

nenhumas”, o que lhes dificulta muito a aprendizagem dos novos 

conhecimentos. As notas a Matemática no primeiro período são disso 

testemunha. Conta: 

 
Por exemplo, eu tive uma grande dificuldade que foi quando 

atribui as notas no primeiro período… quem estava a fazer a acta disse 
assim: “Ó Margarida, tu não queres pôr alguém para apoio?” Eu olhei 
e disse assim: “Eu acho que tinha de pôr a turma quase toda para 
apoio! E se eu propuser a turma quase toda para apoio, eles não têm 
apoio! Isso não é apoio! Ou eu mudo a minha estratégia dentro da sala 
de aula e tento conduzir isto de uma forma diferente, de forma a 
motivá-los de outra forma. Já estive uns dias com eles, eu não os 
conhecia, eles não me conheciam a mim, começamo-nos agora a 
conhecer, se calhar vou ter de virar a mesa ao contrário… Não, eu não 
vou dar aulas de apoio a estes alunos. Eu vou ter de mudar as minhas 
estratégias. Vou ter de agarrar naquilo que eu vejo que os olhos deles 
brilham.” 

 
No segundo período Margarida começou a ensaiar estratégias 

alternativas com esta turma, dando especial atenção à motivação dos 

alunos, o que passa, como já foi atrás explicado, por dar um contexto de 

realidade às situações matemáticas e antecipar a utilização da calculadora 

gráfica. Além disso, tem um cuidado especial em incentivar a turma. Por 

um lado, procura constantemente encorajá-los ao trabalho, pressionando, 

não deixando nunca de os “espicaçar.” Por outro lado, procura valorizar 

tudo o que de positivo eles fazem para ver se lhes consegue “criar vontade 
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própria” para estudar. Sente de maneira especial os pequenos progressos 

que alguns destes alunos vão denotando, que acabam por funcionar como 

um estímulo para si própria: 

 
Eu dou-me bem com a outra turma, a outra turma tem outras 

características. Posso dizer que é uma turma bastante melhor que esta. 
Mas esta, quando se vê resultados… não são melhores que os outros, 
eles ficam sempre mais abaixo, mas são mais… não vou dizer 
compensatórios, mas são mais satisfatórios. Dá-me assim uma 
satisfação, um estimulozinho…  

 
Apesar de ter desenvolvido uma maior proximidade com o 10º C, é 

notório o bom relacionamento que mantém com as duas turmas. Margarida 

tem uma relação afectuosa com os alunos, que se manifesta constantemente 

nas aulas na forma como se lhes dirige, quer ao nível do tom de voz, quer 

ao nível dos termos que usa. Por vezes, quando se aproxima de um aluno, 

coloca a mão sobre o seu ombro enquanto conversam. Trata-os 

frequentemente por diminutivos ou por termos próprios que fazem parte de 

um código estabelecido entre ela e os alunos. Estes, por seu turno, de vez 

em quando chamam-lhe “professorinha”, retribuindo o carinho. 

Curiosamente, trata os alunos por você quando se lhes dirige 

individualmente, “por uma questão de respeito”, justifica.  

 

 

Estrutura e organização 

 

As aulas em que estive presente iniciaram-se sempre da mesma forma. 

A professora entra pontualmente e dedica-se com notável eficiência ao 

cumprimento das tarefas de natureza administrativa: em três, quatro 

minutos, abre a lição, escreve o sumário no livro de ponto, transcreve-o 

para o canto superior esquerdo do quadro, regista eventuais faltas, enquanto 
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os alunos se sentam e se preparam para escrever. Daí até ao toque de saída, 

o lema é trabalhar.  

Nestas cinco aulas, observei dois tipos distintos de estrutura e 

organização. Numa delas (A1), correspondente a uma aula de 

desdobramento, com dezasseis alunos, da turma 10º A, a professora 

apresentou-lhes a tarefa, numa ficha de trabalho, e pediu-lhes que a 

realizassem autonomamente em grupos de três a quatro, reservando todo o 

tempo para esse efeito. Nas restantes aulas, a apresentação das tarefas foi 

imediatamente seguida da sua realização, sendo constante a interacção 

entre a professora e os alunos. Este último modelo foi usado em ambas as 

turmas e com tarefas associadas a propósitos diversos: na síntese de um 

estudo sobre deslocamentos e transformações de funções (A2), na 

realização de uma ficha de trabalho sobre funções (A3), na correcção de 

um teste (A4) e na introdução de nova matéria (A5). 

O quadro seguinte evidencia a estrutura e organização das aulas a que 

assisti. Os momentos indicados com (1) correspondem à colocação da 

tarefa aos alunos, os indicados com (2) à resolução individual da tarefa e os 

indicados com (3) à respectiva correcção, discussão e validação colectiva. 
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A1 - 14 Fev. 
2ª feira 
11:30 -12:20  
10º A, desd. 

A2 - 15 Fev. 
3ª feira 
10:35 – 11:25 
10º A 

A3 - 22 Fev. 
3ª feira 
10:35 – 11:25 
10º A 

A4 - 24 Fev. 
5ª feira 
10:35 – 11:25 
10º C 

A5 - 3 Abr. 
2ª feira 
15:30 – 16:20 
10º C 

 
(1) Proposta da 
ficha de 
trabalho sobre 
deslocamen-
tos e transfor-
mações; 
 
(2) Realização 
da ficha, 
trabalho 
autónomo em 
pequenos 
grupos 
 

 
(3) Discussão 
colectiva da 
ficha sobre 
deslocamen-
tos e transfor-
mações 
 
(1) e (2) 
Proposta e 
resolução 
colectiva da 
ficha síntese 
sobre deslo-
camentos e 
transforma-
ções 
 

 
(1) e (2) e (3) 
Proposta e 
resolução 
colectiva da 
ficha síntese 
sobre funções 

 
(2) e (3) 
Continuação 
da correcção 
colectiva do 
teste de 
avaliação 

 
(1) e (2) e (3) 
Proposta e 
resolução 
colectiva da 
tarefa de 
introdução às 
funções 
definidas por 
ramos;  
Resolução 
colectiva de 
exercícios de 
verificação 
 
 

 

Quadro 3: Estrutura e sequência das aulas observadas de Margarida 

 

Seguidamente apresento dois episódios de aula onde a professora 

tomou, em acção, decisões relacionadas com a estrutura das aulas que 

leccionava. 

 

Interromper a sequência da aula: capitalizar interesse da aluna. A 

primeira aula a que assisto da turma 10º C consiste na continuação da 

correcção de um teste recentemente feito, iniciada na aula anterior e a 

terminar, segundo a expectativa e conveniência da professora, durante este 

tempo lectivo. A meio da aula, na sequência da correcção de uma das 

questões sobre adição vectorial que pedia o cálculo de 
→

+ QTP  e de 
→→

− TQSO , 

representado as letras pontos do espaço dos quais eram conhecidas as 
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coordenadas, Filipa, a única rapariga, confessa em tom queixoso as suas 

grandes dificuldades nesta matéria. Margarida parece hesitar entre 

prosseguir com a correcção do teste ou atender a aluna, mas acaba por 

privilegiar a última, dedicando cerca de dez minutos a explicar, como se de 

novo fosse, o processo de adição de pontos com vectores. Para isso, cria 

novos exemplos, e trabalha esta matéria no quadro com a turma, 

comprometendo a conclusão da correcção do teste, que já não viria a 

realizar.  

Segue-se o episódio: 

 
Após a correcção da questão 1.7, a professora prepara-se para 

passar à correcção da questão seguinte, mas é interrompida por Filipa, 
que afirma: 

A: “Ai, disto é que eu não percebo mesmo nada!”  
P: “Ah?! De que é que a Filipa não percebe nada?” 
A: “Disto que fizemos agora, Professora!” 
P: “Da soma de pontos e vectores?” 
Olha de soslaio para a folha das informações do teste e comenta: 
P: “Pois, de facto isto no teste esteve muito mal, muito mal…” 
A: “Eu não percebo nada disto, Professora! Como é que se faz 

aquilo?” 
P: “Pois foi pena não ter posto essas questões nas aulas de 

dúvidas, Filipa!”  
A: “Ai, Professorinha, não tive tempo para estudar antes…” 
A professora olha para o relógio e consulta novamente a folha de 

informações do teste. Pergunta à turma:  
P: “E não é só a Filipa que não percebe nada disto, pois não? 

Vamos lá fazer aqui uma revisãozinha mais completa, mais uma 
revisão… Bom, vamos lá ver!” 

Dirige-se para o quadro, apaga-o e demarca uma região com um 
traço vertical. Aí, traça rapidamente um referencial ortonormado, e 
sobre ele marca o ponto A de coordenadas (1,2) e o vector u

� de 
coordenadas (2,2).  

De seguida, sempre em interacção directa com a aluna mas 
falando como se fosse para toda a turma, representou 
geometricamente a soma de P e u

� , concluindo ser o ponto de 
coordenadas (3,4).  

De seguida, propôs à aluna que determinasse o resultado da 
soma de A com outro vector, que lhe indicou no quadro. Seguiu-se-lhe 
um terceiro exemplo, que a aluna conseguiu também realizar, apoiada 
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pela resolução geométrica feita no quadro. Após isto, a professora 
retomou a correcção do teste. 

 
(registo de aula de 24 de Fevereiro) 

 

Na reflexão posterior, recordando a Margarida que antes da aula 

começar se tinha proposto concluir a correcção do teste, pedi-lhe para me 

explicar porque tinha prescindido desse objectivo. A professora clarificou a 

sua opção: por um lado, não quis deixar de aproveitar para corresponder ao 

interesse daquela aluna, nem sempre muito motivada para aprender 

Matemática, assim como a generalidade da turma; por outro lado, 

aproveitou a oportunidade para fazer uma revisão, não esquecendo que esta 

turma precisa de uns reforços devido às dificuldades que tem:  

 
Aquela aluna é um bocado distraída, um bocado distraída… e 

ainda por cima, está sozinha no meio da rapaziada. E às vezes é muito 
difícil agarrá-la… e nesta aula pôs uma dúvida concreta e estava ali a 
querer saber como se fazia a soma do P… a perguntar: “Mas como é 
que se faz?” E eu pensei que era melhor aproveitar o interesse dela, 
ainda por cima porque é uma aluna que nem sempre se consegue 
agarrar. Além disso, a dúvida dela não seria tão só dela, porque outros 
alunos, não a maioria, não a maioria, mas havia outros alunos que não 
tinham respondido bem. São estes que têm muita falta de bases… e 
por isso foi mais uma oportunidade para fazer uma revisão. Já não vai 
a tempo para este teste mas pode ser que aprenda para o próximo… 
temos sempre uma esperança, a esperança é a última a morrer… 

 

Alterar o plano: adequar às dificuldades dos alunos. Antes da 

quinta aula a que assisto, na turma 10º C, Margarida explica-me o que tem 

previsto, mostrando-me a sua folha onde tem registado um gráfico, bem 

como o conjunto de questões a colocar. Com esta situação, pretende dar 

início ao estudo das funções definidas por ramos. De seguida, preparou 

dois exercícios para a turma: 

 
Depois vou-lhes dar uma função e pedir para serem eles a 

representar, para ver como é que aquilo ficou, é um exercício de 
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verificação. E depois, dependendo do ritmo da turma, vou-lhe dar um 
exercício do livro, para consolidação, que é para fazer já com a 
calculadora gráfica. Se não for possível completar na aula, fica como 
proposta para casa.  

 

No entanto, já durante a aula, a professora viria a mudar de ideias 

relativamente à sequência prevista. Depois de ter realizado o exercício de 

verificação com os alunos, decide suspender o exercício do livro, 

reservando-o para trabalho de casa e avançando com um outro que 

improvisou na altura, em muito idêntico ao que haviam acabado de 

resolver, justificando aos alunos a sua opção com a necessidade de lhes 

proporcionar mais prática: 

 
[termina a resolução do exercício 2 e dirige-se aos alunos, 

fazendo um ponto da situação] 
P: “Já está? Estão todos de acordo? Pronto! Agora… agora 

precisamos de praticar mais, precisamos de praticar mais… tinha 
pensado propor-vos agora um exercício do livro para consolidação, 
mas parece-me que é melhor não… antes do exercício do livro que eu 
tinha pensado propor-vos, vamos aqui fazer outro exercício para 
treinar mais… mas não quero que deixem de olhar para o exercício do 
livro… fica para fazerem em casa, é uma proposta de trabalho para 
casa… é na página 109, é o exercício 24, exercício 24. O que eu quero 
que façam em casa é a representação gráfica da função e depois, mas 
só depois, vão comparar com a representação que obtém na 
calculadora gráfica.” 

Olhando para o relógio, avisa: 
P: “Agora vamos fazer mais um exemplo. Vamos lá ver se ainda 

temos tempo…” 
E escreve no quadro a expressão analítica de outra função 

definida por ramos.  
 

 (registo de aula de 3 de Abril) 
 

Na reflexão posterior, pedi a Margarida que me explicasse as razões 

da sua inflexão. Porque decidira suspender a proposta do exercício do livro 

já prevista e em seu lugar, tinha criado um outro, do mesmo tipo dos 

anteriores? 
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A professora explicou-me que durante a aula se tinha apercebido que 

os alunos estavam com dificuldades em conseguir lidar de forma eficiente 

com a situação, tendo revelado muito pouco desembaraço com conceitos 

anteriores que ela esperava melhor adquiridos. Por isso preferiu criar-lhes 

uma oportunidade adicional de eles desenvolverem maior facilidade com a 

matéria: 

 
A aula correu como normalmente… com algumas expectativas 

furadas porque eles não correspondem de imediato a algumas 
solicitações… que eles, na maioria, ou por insegurança ou porque não 
dominam os conceitos suficientes, emperram, entre aspas, sempre em 
questões que já deviam ser básicas, não é? O que impossibilita quase 
sempre aquilo que eu… a expectativa que eu tenho da aula. Não é bem 
o cumprir, que até consegui chegar aos conceitos que queria… não 
estão é como eu queria... poderia não ser totalmente impossível dar-
lhe o exercício proposto no livro… mas acho que era um bocado 
prematuro, porque é um exercício mais difícil e que já é com a 
calculadora. Eu acho que tenho que entrar novamente, antes de entrar 
nesse exercício na próxima aula, [tenho] de verificar novamente as 
aprendizagens, verificar se os objectivos ficaram consolidados. Nem é 
bem apresentar a forma de definição por ramos… é eles aperceberem-
se que podem socorrer-se de todas as informações que foram 
adquirindo ao longo deste período lectivo, no fundo foi Funções, na 
sua maioria. E verifiquei que nem todos dominam os conceitos 
mínimos. (…) No fundo alguns responderam, não muito 
correctamente mas com um bocado de condução, eles iam lá. Agora, 
não sei até que ponto, com tão poucos alunos a responder, todos iriam 
lá. E é essa noção que eu quero ter. É na próxima aula tentar, [com] 
aqueles com que eu fiquei com dúvidas, porque alguns me deixaram 
algumas dúvidas, [avaliar] se eles acompanharam a aula e se 
perceberam efectivamente aquilo que se esteve a fazer. Alguns 
apercebi-me que aquilo ficou concretizado, que ainda precisa de ser 
explorado, mas ficou concretizado. Mas há ali quatro ou cinco alunos 
que eu a olhar para eles, e já os conhecendo, me apercebi que é capaz 
de haver ali ainda mais dúvidas do que aquilo que eu possa supor. Foi 
por isso que não avancei [com o exercício do livro]. 
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Ambiente 

 

Nas aulas que observo, apercebo-me do mesmo tipo de ambiente geral 

em qualquer uma das turmas, apesar de no 10º C tudo se passar num registo 

mais calmo. Ao lado do respeito dos alunos pela professora e desta por 

eles, coexiste um grande à-vontade, muito incentivado pela postura de 

Margarida, que evidencia uma grande confiança em si mesma na relação 

com os alunos. 

Uma característica marcante deste ambiente é a sua propensão para 

criar um clima de boa disposição. No decorrer das aulas, são muitas as 

vezes em que procura obter o sorriso dos alunos através de algo que diz, 

seja ou não por questões de controlo disciplinar. Como exemplo, recordo 

um seu comentário que me pareceu especialmente bem sucedido. Na 

primeira aula a que assisto, ao passar perto de um aluno que brincava com a 

respectiva calculadora, equilibrando-a na posição vertical em cima da 

mesa, observa em tom jocoso: “Ó Luís, a sua calculadora é uma artista!”. 

Outro aspecto que me chama a atenção prende-se com o tratamento 

carinhoso que dispensa aos alunos, concretizado muitas vezes pela forma 

como lhes fala, sempre com o diminutivo pronto ao dirigir-se-lhes. 

Um terceiro aspecto que destaco é a sua preocupação em envolver os 

alunos no trabalho da aula. Quando dá indicações sobre as tarefas a 

realizar, geralmente remata com um incentivo: “Vamos lá trabalhar!” 

Quando gere a intervenção dos alunos na resolução das tarefas, procura 

diversificar as suas participações e prontifica-se sempre para ajudar os que 

se manifestam inseguros. Ouvi-lhe várias vezes dizer: “Já sabe que estou 

aqui para o ajudar!” 

De seguida, apresento quatro episódios de aula onde a professora 

tomou, em acção, decisões sobre o ambiente das aulas que leccionava. 
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Dizer um disparate: apostar num clima de boa disposição. Na 

primeira aula a que assisto, da turma 10º A em desdobramento, a 

professora começa por anunciar aos alunos que irão fazer um trabalho de 

grupo. Uma das indicações que lhes dá é sobre o barulho, recomendando-

lhes que não arrastem as carteiras e que falem baixo para não prejudicar o 

ambiente de trabalho dos outros colegas. No entanto, ao fim de alguns 

minutos, a sala ficou com um certo ruído de fundo, que por vezes sofria 

algumas oscilações, motivadas pelo maior ou menor entusiasmo dos 

alunos. Por duas vezes mereceu a intervenção da professora, que da 

primeira vez se dirigiu à turma em geral e da segunda vez, a um dos grupos 

em particular. Transcrevo o meu registo sobre esta última situação: 

 
[Os grupos parecem empenhados no trabalho, observam na 

calculadora gráfica os gráficos propostos na ficha. De vez em quando, 
chamam a professora, quer para esclarecer dúvidas, quer para validar 
as conclusões que vão tirando. Margarida vai circulando pela sala, 
tentando acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos, também 
parece satisfeita] 

 A páginas tantas, num momento em que se regista um aumento 
do barulho, a professora chama a atenção da turma, num tom calmo e 
brincalhão: 

P: “Estão-se a portar lindamente, a menos de um ou dois 
decibéis…” 

O barulho geral regride um pouco. No entanto, há um grupo que 
continua mais agitado, em grande parte, parece-me, devido à atitude 
faladora de um dos seus elementos, que procura conversar com os 
colegas. Margarida, especialmente atenta a este grupo, dirige-se-lhe 
rapidamente, exclamando em bom tom: 

P: “Ó matraca!” 
O aluno responsável pela conversa olha para a professora com 

um ar meio malandro, meio comprometido e retorque, fazendo-se 
propositadamente admirado:  

A: “Eu, Professora?!” 
P: “Vejam bem! Estão lá quatro, mas só um é que olha, só um é 

que respondeu… porque será?” 
O aluno ri-se e volta ao trabalho. 
 

(registo de aula de 14 de Fevereiro) 
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Mais tarde, pedi a Margarida para comentar a situação. A professora, 

rindo, explicou que na sua aula diz muitos disparates, o que avalia como 

uma estratégia de intervenção, em geral, eficaz. Uma das vertentes dos 

disparates é “chamar nomes” aos alunos. Quando ainda não os conhece 

bem, escolhe com moderação os vocábulos de modo a evitar melindrar os 

mais sensíveis. Mas de qualquer forma, sublinha, há duas razões que fazem 

com que os alunos percebam que ela não pretende ser ofensiva: em 

primeiro lugar, o tom com que se lhes dirige; em segundo lugar, o facto de 

também chamar nomes a ela própria. Explica:  

 
Eu digo assim umas coisas, uns disparates... mas depois, depois 

geralmente digo também de mim e eles pensam: “Ah, se a professora 
acha que ela também é, então é porque nós estamos enquadrados e já 
não é assim tão mal” (ri-se). Mas eu digo aquelas… coisas que por 
vezes as pessoas se ofendem. Ainda ontem me lembro que um aluno, 
estava com a calculadora, e as coisas eram óbvias. Já todos lhe diziam: 
“Mas isso é óbvio!”, e já estavam todos irritados. E eu chego ao pé 
dele, e não foi por mal: “Ó seu palerma!” (rindo). Ó seu palerma! 
Então!?” E ele faz assim: “Pronto, já sei!” E eu digo assim: “Pronto, 
temos aqui o remédio! Sempre que ele aqui estiver encalacrado com 
alguma coisa, é logo, chamem-lhe logo palerma!” E ele começou-se a 
rir, mas já me foi permitido este tipo de brincadeiras. E disse aquilo 
com… algum ar de graça, mas sem querer ofender. Mas se calhar se 
tivesse feito isto na primeira semana, podia ter sido perigoso. Eu já me 
permiti... pronto, já me permiti esta brincadeira. 

 

Disciplinar o comportamento: responsabilizar os alunos. Perto do 

final da quarta aula, na turma 10º C, já perto do toque de saída, vejo 

Margarida repreender um aluno de uma forma mais áspera. O seu tom 

chamou-me a atenção porque ainda não a tinha visto perder o bom humor 

na sala de aula. O que a teria irritado?  

 
[Havia alguns minutos que o aluno brincava com o colega da 

carteira da frente, tentando riscar-lhe o pescoço com a esferográfica, 
mas fazia-o aproveitando momentos em que julgava que a professora 
não o via, procurando dissimular o seu comportamento sempre que 
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esta se voltava na sua direcção. No entanto, a sua tentativa de passar 
despercebido não foi bem sucedida. A páginas tantas, Margarida 
interpela-o directamente, e sem aviso prévio] 

P: “Ricardo, já lhe expliquei porque é que não fui dar aulas ao 3º 
ciclo, não já? Na próxima aula vai-me explicar o porquê desta questão 
e vai-me trazer o seu caderno, que o quero ver!”  

O aluno mostra um ar aborrecido, olhando para baixo. 
 

(registo de aula de 24 de Fevereiro) 
 

Quando pedi a Margarida para me explicar o porquê do seu 

comentário e, sobretudo, do tom usado, a professora confessou a sua falta 

de paciência para lidar com aquilo que designou de “criancices”, que 

considera mais próprias de alunos de 3º ciclo do que do ensino secundário. 

Refere-se a comportamentos que têm a ver com as atitudes e o 

relacionamento interpessoal dos alunos na aula, como por exemplo, sentar 

com uma postura incorrecta ou roubar a carteira ao colega. Com aquele 

comentário, procurou responsabilizar o aluno, explica: 

 
Porque eles, quando chegam… eu digo-lhes: “Podia estar a dar 

aulas ao 3º ciclo. Escolhi dar aulas ao secundário. Por alguma razão 
foi.” Apesar de gostar de dar aulas ao 3º ciclo. Mas no 3º ciclo havia 
uma coisa que me irritava. E isto é uma das recomendações que faço. 
Estar a dizer aos rapazes: “Endireitem-se, que ficam mal da coluna”, 
“Não me dá a borracha, tirou-me a carteira…” — Eu não tenho 
paciência para essa idade. Porque eles ainda têm, no 10º ano, muito a 
tendência, ainda... E eu costumo-lhes dizer: “Olha, foi por isso que 
vim para o secundário, foi para não ter que andar a perguntar quem é 
que roubou a borracha a quem.” É uma forma de, quando lhes chamo 
a atenção, dizer: “Já são crescidinhos, já não andam no 3º ciclo. 
Porque é que eu não estou a dar aulas ao 3º ciclo? Para não ter de 
aturar essas coisas.” Vou fazendo esse tipo de comentários e eles 
[acatam]...  

 

Conduzir a participação dos alunos: ajudar a progredir. Na quinta 

aula a que assisto, na turma 10º C, depois de ter introduzido o conceito de 

função definida por ramos, Margarida propõe aos alunos um exercício de 
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aplicação. Dá aos alunos cerca de um minuto para pensar e pede um 

voluntário para ir ao quadro resolver a questão. Depois, já com Eduardo no 

quadro, começa o diálogo com a turma, que de seguida transcrevo: 

 
No quadro está escrita a expressão analítica da função f(x) 
 
 – x + 1  se x � –1 
f(x) = 2   se –1 < x � 3 
 2 x – 8  se x > 3 
 
P: “Quem é que tem uma ideia para representar o primeiro ramo? 

Como é que vai ser a inclinação desta recta?” 
Alguns alunos inclinam o braço com a direcção correcta.  
P: “É assim, não é? (com o braço inclinado no sentido 

descendente). Pois é! Olhem lá… esta expressão não vos faz lembrar 
nada? –x…?” 

Os alunos não respondem logo, Margarida avança: 
P: “É a bissectriz dos quadrantes pares, não é? Então se eu traçar 

a bissectriz dos quadrantes pares, depois posso tomar a sua direcção e 
traçar uma paralela a esta (esboça no quadro) porque já sei que a 
função que eu quero representar se pode obter da bissectriz 
adicionando-lhe uma constante, não é? Isto para valores de x menores 
que –1.” 

Alguns alunos anuem com a cabeça, mas não se pronunciam 
verbalmente. Fico com a sensação de que percebem a ideia mas que 
não se lembrariam dela para resolver por eles próprios a questão.  

No quadro fica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Então um aluno diz: 
A: “Agora vamos achar dois pontos…” 
A professora hesita um pouco, em silêncio, e de seguida 

encoraja: 
P: “Então vamos tomar dois pontos. Que pontos? Um deles 

convém que seja um extremo, não é?” 
E dirigindo-se ao quadro escreve: 
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x = –1 —> f (x) = –1 + 1 = 0 (–1,0) 
 
E afasta-se do quadro pedindo a Eduardo para registar o ponto 

no gráfico, o que o aluno faz prontamente. Nesta altura, Margarida 
apercebe-se que alguma coisa não está correcta e pergunta: 

P: “Então mas não há aqui nada errado?” 
Os alunos olham para o quadro mas não se pronunciam. 

Margarida confere o cálculo da ordenada e diz, apontando o erro:  
P: “É aqui, não é? A função é –x, portanto o –1 passa a 1…”  
e ao dizer isto corrige no quadro, ficando: 
 
x = –1 —> f (x) = 1 + 1 = 2 (–1, 2) 
 
Depois aponta para o gráfico e afirma: 
P: “Então vamos lá ver com olhos de ver. A ordenada de –1 é 2, 

portanto a recta passa neste ponto aqui, e como é paralela à bissectriz, 
posso ou não posso traçar a recta?” 

E faz uma pausa, marca ela o ponto (–1, 2) e depois vai traçando 
a recta devagar, esbatendo com o dedo o traçado da bissectriz 
anteriormente feito. Fica no quadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depois dirige-se especificamente ao aluno que estava no quadro 

e perguntou-lhe se tinha percebido. Ele confirmou e Margarida pede-
lhe que passe à frente, ficando adiada a ideia expressa pelos alunos de 
determinar dois pontos. O aluno encarou a segunda parte da tarefa sem 
dificuldade. Olhou para a expressão, afirmou que se tratava de uma 
recta horizontal, fez o traçado respectivo com desembaraço, ficando 
no quadro:  
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A professora validou este traçado e pediu-lhe para passar ao 
terceiro ramo. Os alunos não pareciam muito seguros em relação ao 
que deviam fazer. A primeira ideia por eles sugerida foi novamente 
determinar dois pontos: 

A: “Podemos ir calcular dois pontos…” 
No entanto, a professora não confirmou de imediato esta 

sugestão, parecendo querer fazer surgir uma outra, eventualmente 
mais rápida ou eficiente. 

P: “Mas será mesmo necessário? Teremos de ir determinar dois 
pontos? Pensem lá um bocadinho!” 

Os alunos ficam indecisos, nenhum se manifesta. A professora 
avança então com a sua alternativa: 

P: “Então a informação da ordenada na origem não vos diz nada? 
Sabemos que a ordenada na origem é – 8, não é?”  

A: “Ahm! Então não se podia resolver o 2x – 8 e igualar a zero?” 
Outro interrompe entusiasmado e diz: 
A: “Já sei, professora! Veja lá, veja lá se é assim! Marcamos cá 

em baixo o –8 no eixo dos yy e depois unimos com o ponto de lá de 
cima do x = 3 e depois marcamos só a partir daí para a frente…” 

A professora pediu ao segundo aluno, o Raposo, para repetir a 
sua ideia e sorriu, com ar misterioso, sem dizer nem que sim, nem que 
não.  

Entretanto Eduardo estava no quadro com ar de quem não sabia 
o que havia de fazer e questionou a professora: 

A: “Ó Professorinha, mas posso substituir os pontos ou não?” 
Margarida olhou-o, sorriu e não o contrariou:  
P: “Ai quer substituir os pontos? Pronto, então substitua! Mas 

veja lá com olhos de ver que pontos é que vai escolher. Pode escolher 
o x = 0?” 

A: “x = 0?” 
P: “Sim, pode ser x= 0? Tem de ser a partir do 3, não é?” 
Dirige-se ao quadro e escreve num canto as sugestões de x = 3 e 

x = 4. O aluno determina as respectivas ordenadas através da 
expressão analítica da função sem qualquer problema. 

 
 
x = 3 —> 2 (3) – 8 = – 2 
 
x = 4 —> 2 (4) – 8 = 0 
 
 
De seguida, marca os pontos no gráfico e traça a recta a partir de 

x = 3.  
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P: “Já está? Estão todos de acordo? Pronto! (…)” 
 

(registo de aula de 3 de Abril) 
 

Chama-me a atenção neste diálogo as hesitações que a professora 

revelou. Porque pedia sugestões aos alunos? Porque nem sempre as 

aceitava? Porque oferecia outras alternativas? Porque não retomava as 

ideias dos alunos? Peço-lhe para comentar a partir da análise do caso 

concreto de Raposo: 

 
I: “Houve um, o Raposo… que estava assim mais à minha 

frente…” 
P: “Sim, sim, o Raposo…” 
I: “…que disse assim: ‘Então nós podíamos usar esta coisa, que 

o –8 é a ordenada na origem, marcar o outro ponto e depois unir… ele 
fez assim com o dedo…” 

P: “Eu lembro-me de ouvir e depois segui o outro caminho e não 
voltei atrás. Mas foi esquecimento meu.” 

I: “Ah, pronto. É isso que eu gostava de perceber.” 
P: “Eu lembro-me, tanto que eu disse logo que tinha sido o 

Raposo, mas depois encaminhei… porque já começámos a dar 
valores, e depois esqueci-me de pegar no raciocínio dele. Eu registei, 
ficou cá, mas segui aquele raciocínio em que eles estavam a dar 
valores…” 

I: “A princípio pareceu-me que não querias deixá-los seguir esse 
processo, aliás sugeriste outro…” 

P: “Pois, eu conduzi para outro, não foi? Porque queria que eles 
relacionassem com os deslocamentos, que não fosse só aquilo de 
marcar pontos, que vissem outras maneiras diferentes… mas tive de 
conduzir. Gostaria de ter sido menos, gostaria de ter sido menos… 
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mas penso que mesmo assim consegui agarrar-me a algumas coisas 
que eles disseram e consegui que com as coisas que eles iam dizendo 
a condução fosse mais leve. Porque eles necessitam mesmo de ser 
conduzidos. Eu quero ouvi-los e aproveitar o que dizem mas esta 
turma é tão… eles cada vez mais deveriam ser menos conduzidos mas 
para que eles não esmoreçam, digamos assim, por vezes eu tenho de 
ter intervenções que poderia se calhar evitar. Ou é uma ficha 
conduzida, que haja alguma pista daquilo que se pretende, ou então há 
três ou quatro interessados mas os outros… “Não sou capaz.” É aquela 
desistência natural. Se forem espicaçados constantemente eles vão 
sempre tentando, nem que seja ser ele dizer primeiro para o outro, 
nem que seja uma asneira, mas vai, vão… mas, têm que ser sempre… 
já nem é só conduzidos… posso utilizar o termo picados… tenho de 
estar sempre a picá-los. Daí a condução às vezes ser exagerada… mas 
penso que ontem não fui. Ontem não fui porque… na minha opinião, 
para a turma que é, tentei conduzi-los. Não estou a dizer que eu 
conduzi totalmente a aula. Se calhar às vezes fui obrigada a isso para 
cumprir aquilo que tinha estabelecido na minha mente, chegar 
minimamente lá, não é? Porque também estou com a pressão [do 
tempo]. Para poder dar mais uma aula. Porque ontem já vi que tenho 
que dar mais qualquer coisa… tenho que reforçar isto. É há ali o 
conflito entre o… ainda ontem eu ia para casa e ai a pensar: “Já não 
dou, já não vou dar este período a resolução de equações com 
módulos.” Sem querer temos este… eu esforço-me tanto que… se 
calhar consigo menos. Ou, não é conseguir menos, mas tenho menos 
feedback deles, se calhar. 

 
Na análise da forma como decorreu o diálogo, Margarida confessa que 

se sente afectada com a turma, que considera pouco interventiva, dividida 

entre querer ouvir os alunos e aproveitar as suas ideias para progredir ou 

encaminhá-los. Entre esta tensão, neste episódio ganhou a condução, 

resultado da pouca variedade das intervenções dos alunos para 

determinados tipos de raciocínio onde a professora não acredita que eles 

tivessem chegado sozinhos, agudizada pela pressão de tempo que sente — 

ainda por cima, a necessitar de fazer mais aulas sobre o tema. 

 

Forçar a ida ao quadro: envolver o aluno na aula. Na terceira aula 

a que assisto, na turma 10º A, a professora toma uma atitude diferente da 

habitual relativamente à escolha de quem vai ao quadro. Em geral, nesta 
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turma, há sempre alunos que se voluntariam e ela selecciona entre eles. 

Para a resolução do segundo exercício, dois alunos oferecem-se mas ela 

rejeita-os, obrigando um outro que, para além de não se ter mostrado 

interessado, ao ser interpelado, tenta escapar. Porque teria Margarida 

forçado este aluno? 

Segue-se o episódio. 

 
[A professora anuncia a passagem à segunda questão da ficha e 

pede voluntários para ir ao quadro. Dois alunos prontificam-se]  
P: “Não, vocês dois não, que hoje já vos ouvi muito! Queria 

outra pessoa…o Duarte, por exemplo… o Duarte está mesmo com ar 
de estar desejoso para ir ali partilhar connosco o gráfico da função.” 

Duarte escusa-se, diz que não pode ir, que lhe dói um pé, mas a 
professora insiste, em tom de brincadeira mas afirmativo. O aluno faz 
um último apelo, falando-lhe ao coração:  

A: “Ó Professorinha!” 
Mas acaba por levantar-se e dirigir-se ao quadro. 
Entretanto, Margarida traça rapidamente o sistema de eixos, e o 

aluno aproveita: 
A: “A stora vai fazer, posso-me ir sentar…” 
P: “Não, não! Eu só vim aqui ajudá-lo com os eixos, agora você 

é que faz o resto…” 
A: “Ó Stora, mas isto era o mais fácil…” 
P: “Então, mas já sabe que quando alguém vem ao quadro, eu 

estou sempre aqui, com os outros colegas, para ajudar… vamos lá!” 
 

(registo de aula de 22 de Fevereiro) 
  

Na reflexão sobre esta aula, a professora fala-me de Duarte e das 

razões que a levaram a forçá-lo a ir ao quadro. Caracteriza-o como um 

aluno preguiçoso, sobre o qual exerce uma vigilância apertada, controlando 

a sua atenção nas aulas e verificando periodicamente o seu caderno. Nos 

últimos tempos, nota o aluno mais desmobilizado, o que atribui ao facto de 

ele ter começado a ter explicações de Matemática. Como o explicador se 

adianta na matéria, acontece que o aluno muitas vezes já sabe, ainda que de 

outra maneira, aquilo que Margarida vai ensinar, o que o leva a descurar a 

atenção às suas aulas. Por isso não lhe dá tréguas, obrigando-o não só a 
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estar atento mas também a resolver os exercícios pelos processos que ela 

ensina, independentemente do que aprendeu nas explicações. Tenta, desta 

forma, manter o aluno interessado nas suas aulas: 

 
Este é muito engraçado, muito engraçado… e agora anda pior 

por causa do explicador… ele começou há pouco com um explicador 
e então acha que já não precisa das aulas. Há dias apareceu-me aí... 
agora apareceu-me aí com o vértice, faz tudo com as coordenadas do 
vértice através da fórmula resolvente, decorou aquilo tudo. [E eu 
perguntei-lhe:] “Onde é que foste buscar isso, que eu não te ensinei!”, 
“Oh, para o meu explicador, isto dá sempre certo.” (rindo) E eu digo 
assim: “Não duvido, não duvido!”, “Ó Professorinha, mas isto dá 
certo! A Professora farta-se de fazer contas e eu… já sei o que vai 
dar…”, “Mas percebes o que estás a fazer?”, “Então não percebo? Isto 
está sempre certo! Isto está sempre certo, Professora!” Então eu digo 
assim: “Mas olha lá! Então agora apaga isso da memória e tentar lá 
chegar…”, “Ó Professora! Não me tire isto da cabeça, que é das 
poucas coisas que eu fixei!” (rindo bastante). E agora é engraçado 
porque ele entrou no jogo… entrou exactamente no jogo de eu dizer: 
“Sim senhora, muito bem, não te vou marcar errado, está certo, está 
certo! Tenho que aceitar. Mas não foi assim que eu dei. Fazes assim, 
mas agora vais fazer como eu faço. Para ver se chegas ao mesmo 
resultado.”, “Está bem, Professora!” Então ele agora dá-me sempre o 
resultado e a seguir vai… “Mas eu vou fazer” — ele diz-me logo: 
“Mas eu vou fazer…” E vai fazendo… mas tem de andar sempre 
apertado. 
 

 

Tarefas  

 

As aulas a que assisti desenvolveram-se sempre em torno de tarefas 

matemáticas bem definidas. No que diz respeito à actividade que 

proporcionam aos alunos, essas tarefas têm essencialmente os seguintes 

propósitos: dar a conhecer nova matéria aos alunos, quer por trabalho 

autónomo, quer por apresentação da professora, e aplicar a matéria 

adquirida. Na primeira aula, os alunos desenvolveram uma actividade em 

pequenos grupos. Nas restantes, a actividade foi eminentemente colectiva, 
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uma vez que foi sempre acompanhada pela professora enquanto era 

realizada e corrigida em plenário na turma.  

Existem, no que diz respeito às tarefas, dois aspectos que me parecem 

comuns em todas as aulas a que assisto. Por um lado, um grande cuidado 

foi colocado na comunicação matemática, quer escrita quer oral; por outro 

lado, à excepção da primeira aula, a abordagem gráfica dos exercícios, 

quando existiu, seguiu-se à abordagem analítica, funcionando como sua 

confirmação ou visualização. 

As tarefas foram apresentadas, na sua maioria, em fichas de trabalho, 

escritas em computador e com boa apresentação, com os gráficos das 

funções feitos em ecrã de calculadora gráfica. Têm cabeçalho, que é geral e 

igual para todas. No canto superior esquerdo, exibe-se o símbolo da escola. 

Ao lado, dentro de um rectângulo, pode ler-se em maiúsculas, “Ficha de 

Trabalho de Matemática”, seguindo-se o ano lectivo e o ano de 

escolaridade. Existe ainda um espaço reservado ao nome, número e turma 

do aluno, bem como à data de realização da ficha. Além disso, é 

discriminado o assunto matemático tratado e o material, caso seja 

necessário. Para além das fichas, a professora colocou aos alunos outras 

tarefas socorrendo-se do quadro da sala, umas antecipadamente previstas, 

outras que improvisou. Referiu ainda alguns exercícios do livro, que 

recomendou aos alunos como “propostas de trabalho” a resolver em casa. 

De seguida, apresento seis episódios de aula onde se pode dar conta de 

decisões da professora relacionadas com as tarefas das aulas que 

leccionava. 

 

Abordar novo conhecimento: dos exemplos à generalização. A 

primeira aula a que assisto, na turma 10º A em desdobramento, tem como 

objectivo o estudo das deslocações e transformações de gráficos de 
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funções. Para tal, Margarida propõe aos alunos que trabalhem, em 

pequenos grupos, uma ficha que lhes preparou especificamente para o 

efeito (Anexo 11), a resolver com a calculadora gráfica, na qual pretende 

“que eles vejam diversos exemplos.” 

A ficha tem três questões, a primeira sobre a influência do parâmetro 

k no gráfico de h(x) + k, a segunda no gráfico de h(x – k), a terceira no 

gráfico de k.h(x), sendo h uma função qualquer. Em cada uma delas, é 

pedido aos alunos que representem os gráficos das funções f(x) = x e de 

g(x) = x2, os quais devem ser tomados como referência na comparação com 

os gráficos das funções transformadas, das quais são dados, em cada caso, 

dois exemplos, um com base da função afim e outro com base na 

quadrática. Por exemplo, na primeira situação, pede-se a comparação com 

f(x) + 1 e g(x) – 2. A ficha sugere ainda a realização de outras experiências 

que os alunos considerem necessárias, pedindo explicitamente, no caso em 

que k é um parâmetro multiplicativo, que sejam testados valores negativos. 

A professora apresenta a tarefa aos alunos logo no início da aula, 

fornecendo-lhes algumas explicações adicionais: 

 
[Após distribuir calculadoras gráficas aos alunos que não tinham 

trazido as suas para aula, entrega a um aluno o molhe das fichas e este 
distribui-as aos colegas. Começa rapidamente a falar, com tom 
entusiasmado] 

P: “Bom, vamos lá então trabalhar! Vamos começar por ler a 
ficha de trabalho! Vamos lá ver o que vos é pedido!”  

Encosta-se na beira de uma carteira vazia e lê alto e devagar a 
primeira questão: 

P: “Considere as funções reais de variável real f(x) = x e g(x) = 
x2.” 

Depois explica: 
P: “Ora são-vos dadas duas funções, f(x) = x e g(x) = x2… estas 

funções são já vossas conhecidas, vocês já as estudaram e já as viram 
graficamente… já sabem como são os seus gráficos… como são?” 

A: “Uma recta e a parábola…!” — responde um aluno, 
esboçando no ar com o braço uma curva voltada para cima. 
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P: “Muito bem! O gráfico de f(x) = x, a função afim, é uma recta 
e o de g(x) = x2, a função quadrática, é uma parábola. Vocês já 
conhecem estes gráficos e eu pensei colocá-los aqui para que vocês 
começassem a ver que, entre aspas, deslocamentos e transformações 
eles vão sofrer quando fazemos f(x) + 1 e g(x) – 2… está bem?”  

Os alunos, na sua maioria, já tem a calculadora ligada e 
começam a introduzir as expressões das funções. Mas a professora 
ainda adianta: 

P: “Façam as experiências que vos são pedidas… e façam outras 
experiências mais, como quiserem, para responder à pergunta que vos 
fazem. A pergunta é feita em que moldes? De uma forma geral, não é? 
Abrangente… não é um caso específico… estou a perguntar o que é 
que vai acontecer em cada um dos casos, nestas condições… para 
qualquer função, queremos o caso geral…vocês vão ter em linha de 
conta as funções que vos são dadas, mas isso não limita que vocês não 
façam outro tipo de experiências e discutam em grupo e deixem 
registado o que é que aconteceu e o que é que vocês conseguiram 
concluir… sem se brigarem, hem! Está bem? Está!? Então, não se 
esqueçam que isto é para acabar! Vamos embora trabalhar! Quando 
precisarem da minha ajuda, chamam, está bem?” 

 
(registo de aula de 14 de Fevereiro) 

 
Na reflexão posterior, pedi a Margarida que me falasse sobre esta 

abordagem à matéria. Na explicação, a professora compara a sua opção 

com a adoptada no livro de texto dos alunos, que abre para me mostrar. 

Aqui o assunto é tratado graficamente em quatro páginas, sem que seja 

concretizada a expressão analítica de qualquer função e recorrendo a 

variados gráficos de funções diversas (afim, módulo, quadrática, 

polinomial). Para cada gráfico, existe a comparação com o do seu 

transformado através do deslocamento associado a um dado vector, 

correspondente ao valor do parâmetro k da ficha elaborada pela professora. 

Segundo Margarida, este tipo de abordagem é demasiado pesada para a 

maioria dos alunos, uma vez que exige uma elevada abstracção, quer no 

que diz respeito à função, quer ao vector associado às transformações. No 

seu entendimento, a compreensão do que acontece em alguns casos 

concretos arrasta implicitamente a generalização: 



Capítulo V — Margarida 

  353   

 
No livro, por exemplo, esta parte da exploração está dentro dos 

moldes que eu lhes dei nas aulas [refere-se à função quadrática], mas 
depois esta parte [refere-se aos deslocamentos]… não acho 
necessidade deste tipo de abordagem. Porque se eles entenderam 
aquela ficha, isto [aponta para o livro] para eles é uma sistematização 
e a alguns vai-lhes dificultar a linguagem e a interpretação do próprio 
gráfico. Apesar de eles terem de perceber que quando têm um 
deslocamento, ele está associado a um vector… e com que 
características? Mas esta abordagem assim acho que se torna 
demasiado pesada para alguns elementos… eu tenho que olhar para a 
turma em geral e tenho de pensar numa estratégia que uniformize ao 
máximo o desenvolvimento deles, que estejam todos a par. Se eles 
perceberem efectivamente o que se passou com as outras duas funções 
que são deste tipo [aponta para a página do livro onde os gráficos são 
rectas e parábolas], se o entenderam efectivamente… qualquer função 
que seja apresentada, eles deverão conseguir fazê-la. Portanto, não há 
necessidade de… ham… generalizar tanto! Porque se ficou entendido, 
a generalização está realizada. No fundo, é assim que fazemos com 
todas as matérias, não é? Damos uns exemplos concretos e depois 
generalizamos…  

 

Apelar à realidade: motivar os alunos. Assisto à aula em que 

Margarida introduz o conceito de função definida por ramos à turma 10º C. 

Conta-me que no 10º A, a turma melhor e mais adiantada, o conceito surgiu 

espontaneamente na aula, a propósito de um exercício que resolviam. 

Parece-me entusiasmada com a experiência que se propõe agora realizar, na 

qual usa, conta, uma situação da realidade como ponto de partida. 

Segue-se o episódio: 

 
[No início da aula, depois de dar aos alunos algumas 

informações relacionadas com um teste, a professora dita o sumário, 
escrevendo-o também no canto do quadro. Depois passa directamente 
para a matéria.]  

Na quarta parte esquerda do quadro, esboça com desembaraço 
um gráfico, que abaixo reproduzo, e inicia o diálogo com os alunos: 
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  1   2   3   4   5   6 

 
Dirige-se a toda a turma:  
P: “Vá lá, o gráfico não ficou muito mal… eu fiz este gráfico 

para vocês, para esta turma, na outra turma não dei esta matéria 
assim… este é especial…”  

Os alunos não comentam. A professora continua, metendo-se em 
tom brincalhão com Filipa, a única rapariga da turma: 

P: “Ora aqui a Filipa sabe andar de bicicleta? Sabe?” 
A aluna sorri e acena afirmativamente com a cabeça.  
P: “Então ainda bem, porque hoje vai dar um passeio de 

bicicleta… ehm? Gostava agora de ir dar um passeio de bicicleta? Eu 
ia consigo, acho que ainda a conseguia acompanhar. Talvez um 
bocadinho mais devagar, mas acho que ainda conseguia ir…” 

A professora mostra-se contente, alguns alunos esboçam um 
sorriso. Prossegue: 

P: “No quadro está o gráfico que traduz como foi o passeio da 
Filipa. Ora bem, quem é que me consegue dizer coisas do passeio, só 
olhando assim para o gráfico? Por exemplo, quanto tempo durou o 
passeio, quanto é que ela andou…” 

A1 (interrompendo): “Então, ela andou 80 km e demorou 6 
horas…” 

P: “Andou 80 km e demorou 6 horas… muito bem! Está ali o 
vosso colega a dizer que ela andou 80 km em 6 horas.” 

A2: “E parou ao fim de duas horas, parou uma hora e meia, das 2 
às 3 e meia…” 

A professora, com ar visivelmente satisfeito, interpela os outros 
alunos:  

P: “Vejam lá o que diz o vosso colega, que ela parou durante 
uma hora e meia…” 

A3: “E depois andou mais duas horas e meia…” 
P: “Muito bem! Depois o que aconteceu é que andou mais duas 

horas e meia. Esteve aqui uma hora e meia parada, a descansar ou a 
almoçar, sabe-se lá a fazer o quê, também foi um bom descanso, e 
depois abalou… e quanto é que ela andou mais, quanto andou mais 
aqui depois de abalar?” 

A3: “Andou mais duas horas e meia.” 
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P: “Mais duas horas e meia… e no total, fez quantos 
quilómetros?” 

A: “Fez 80 km.” 
P: “Muito bem, muito bem! Então vamos lá aqui escrever isso 

por partes, que vocês já disseram que havia aqui três partes, não é?” 
Dirige-se então ao quadro e organiza-o de modo a prever espaço 

para conseguir escrever, em espaços contíguos, as expressões das 
funções que definem cada um dos ramos. Anuncia aos alunos: 

P: “Agora o que vamos fazer é escrever para cada parte do 
gráfico uma expressão da função que ali está representada. Sim, 
porque aquilo é uma função porque a cada objecto corresponde uma e 
uma só imagem… portanto, já vimos que há ali três partes, vamos 
começar pela primeira… esta primeira, que gráfico é este?” 

 
(registo de aula de 3 de Abril) 

  
Na reflexão posterior, peço à professora para me explicar a razão de 

ter optado por fazer uma abordagem diferente nesta turma, recorrendo 

àquilo que chamou uma situação da realidade. Justificou a sua opção com a 

tentativa de conseguir uma melhor adequação às características desta 

turma, cujo interesse julga conseguir mobilizar utilizando situações extra-

matemáticas:  

 
Para introduzir o conceito de função definida por ramos, decidi 

partir da análise de um gráfico de uma situação da realidade, porque 
agora descobri que com estes funciona melhor assim. Tenho feito 
sempre a introdução da matéria com uma situação da realidade porque 
eles percebem melhor, aderem mais, ficam mais motivados. Na outra 
turma fiz de outra maneira — até surgiu naturalmente sem eu contar, 
porque estavam a trabalhar com uma função que tinha dois troços e 
definimos logo por ramos. Mas com esta turma tenho de ter mais 
cuidado, porque eles, enfim, têm mais dificuldade em aperceber-se das 
coisas. 

 

Aplicar conhecimentos: apostar no essencial. Chama-me a atenção 

a ficha de trabalho que a professora preparou para a terceira aula a que 

assisto, na turma 10º A, que caracterizou como “uma ficha-síntese das 

funções, para aplicar toda a matéria” que tinha sido trabalhada até ao 
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momento sobre o assunto. É composta por três exercícios. O primeiro 

apresenta quatro expressões analíticas de funções afins e os respectivos 

gráficos, num ecrã de calculadora. A primeira das suas quatro alíneas pede 

as coordenadas do ponto de intersecção dos quatro gráficos. A segunda 

pede a indicação de uma função crescente e a terceira de uma decrescente 

em todo o domínio e não negativa num intervalo dado. A quarta interroga 

sobre subconjuntos do domínio que verifiquem três condições 

analiticamente expressas. É, na minha opinião, um exercício típico de 

funções. 

O segundo exercício é ilustrado com um ecrã de calculadora onde 

estão simultaneamente representados os gráficos de cinco funções 

quadráticas. É dito que “todos têm a mesma forma” e que um deles 

corresponde a y = x2. A primeira alínea pede expressões algébricas de 

possíveis funções representadas e a segunda a descrição do que acontece ao 

gráfico de y = a x2, considerando as variações de sinal para a. É, na minha 

opinião, um exercício com características investigativas, mas que surge 

aqui como aplicação, uma vez que os alunos já estudaram globalmente a 

função quadrática. 

O terceiro exercício apela à noite de São João e fornece a expressão 

S(t) = – 15t2 – 300t, que “representa a distância ao solo S em metros” de 

um foguete. As quatro alíneas que se seguem correspondem a questões de 

concretização de variável independente ou dependente para determinação 

da outra, por exemplo, “em que instantes o foguete se encontrava a 1000 

metros de altura do solo?” A última alínea, menos directa, interroga sobre a 

expressão que determina a distância ao solo considerando que o foguete foi 

lançado de uma plataforma de 3 metros de altura. É, na minha opinião, um 

exercício clássico de aplicação de funções a uma situação chamada “real”. 



Capítulo V — Margarida 

  357   

Pedi à professora que me explicasse os critérios para a selecção 

daqueles três exercícios. Margarida justifica a sua escolha com o princípio 

geral que adopta para sistematizar qualquer matéria. Elege exercícios 

variados do tipo que considera mais importantes, não perdendo de vista os 

mais frequentes no exame de 12º ano. Pretende, desta forma, “isolar o que 

é essencial na matéria”, que acaba por constituir a ênfase principal do 

trabalho que realiza com os alunos.  

 

Expressar ideias matemáticas: perseguir o rigor da linguagem. A 

segunda aula a que assisto, na turma 10º A, é imediatamente a seguir às 

aulas de desdobramento, onde os dois turnos da turma resolveram em 

pequenos grupos a ficha de trabalho sobre deslocamentos e transformações 

de funções, já caracterizada no primeiro episódio desta secção. Nesta aula, 

Margarida tem como objectivo sistematizar os conhecimentos sobre a 

matéria e proceder ao seu registo escrito. Para tal, preparou-se para 

conduzir uma discussão colectiva a partir dos resultados obtidos no 

trabalho anterior, munindo-se de uma folha com a composição de cada 

grupo de modo a tornar mais eficiente o contacto com os alunos. Para 

finalizar a aula, elaborou um exercício para estabelecer a correspondência 

entre cinco gráficos e cinco expressões analíticas de funções. 

Depois de informar os alunos sobre a estrutura e organização da aula, 

Margarida dá início à discussão colectiva, da qual aqui transcrevo uma 

parte: 

 
P: “Bom, vamos lá ver, vamos começar. Aqui o Pedro vai 

explicar o que é que o seu grupo verificou em relação à primeira 
questão… pode ser, Pedro?” 

A: “Na primeira? Então…”  
Aluno consulta o caderno, procura a ficha, pede o apoio dos 

colegas do grupo. A professora convida-os a falar. 
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P: “Os colegas do grupo também podem ajudar, também fazem 
parte do grupo, não é? O que é que verificaram no primeiro caso?” 

A: “A função sobe…” 
P: “A função sobe… ai, lá vai a função a voar… não a deixem 

fugir! A função sobe? Não conseguem explicar-se de outra maneira?” 
A: “Sobe ou desce…” 
P: “Ai, isto é melhor arranjar-lhe um elevador!” — rindo. 
Os alunos esboçam um sorriso e ficam calados. A professora 

decide ajudar: 
P: “Vamos lá ver se nos entendemos… oiçam lá com atenção! 

Vocês, tanto no ponto 1 como no ponto 2, têm uma constante que é 
adicionada a que variável? Dependente ou independente?” 

A: “Independente?” 
P: “No ponto 1…” 
A2: “Dependente…” 
A1: “Independente…” 
P: “f(x) é a variável independente?” — pergunta com uma 

expressão facial que indica desacordo. 
Diversos alunos falam em simultâneo, experimentando as duas 

eventuais respostas. 
A professora dirige-se ao quadro e escreve: 
 

x    f(x) 
 
P: “O que é que acontece no ponto 1 e no ponto 2? O que é que 

nós pretendemos? Verificar o que é que acontece quando adicionamos 
à variável dependente (ao dizer isto, com o giz contorna f(x)) e o que é 
que acontece quando adicionamos à variável independente (ao dizer, 
com o giz isto contorna x). Quando adicionamos algebricamente, 
hem! Quando eu falo em adicionar algebricamente, quer dizer que 
pode aparecer aqui um número positivo ou negativo, não é? Portanto, 
uma constante! É isso que pretendem ver. Quais são as transformações 
que vão surgir em relação a adicionar à variável dependente ou à 
variável independente. Portanto, vamos lá continuar… O grupo do 
Pedro, já consegue explicar melhor o que é que aconteceu?” 

O grupo hesita e a professora adianta: 
P: “Quando se adiciona uma constante à variável dependente, o 

gráfico da função…” 
A: “Sobe ou desce conforme a constante…” 
P: “E em vez dessa história do elevador… quem diz isto de outra 

maneira?” 
A: “Afasta-se da origem para cima ou para baixo…” 
P: “Afasta-se do quê? É só da origem? Ou é de todo o eixo dos 

xx?” 
A: “É do eixo todo…” 



Capítulo V — Margarida 

  359   

P: “Então, podemos dizer que sofre uma translação em relação 
ao eixo dos xx, não é? Ainda há dias vimos o que é uma translação… 
lembram-se?” 

Alguns alunos acenam afirmativamente com a cabeça, a 
professora prossegue: 

P: “E essa translação, o seu sentido depende do quê?” 
A: “Do valor do k ser positivo ou negativo…” 
P: “Então é do sinal do k, não é do valor…” 
A: “Pois…” 
P: “Então vamos lá ver se conseguem dizer uma frase com 

cabeça, tronco e membros para escreverem esta conclusão nos 
cadernos…” 

[A professora acaba por reconstruir a frase, que os alunos 
registam nos cadernos. Depois, segue um processo análogo para 
discutir a questão 2. Na correcção da questão 3, continua o diálogo, 
agora sobre o efeito do parâmetro multiplicativo k]  

A: “O parâmetro k vai alterar o declive da recta. Se k aumenta, 
então a recta fica mais assim (mostra o sentido vertical com o braço) 
se o k é mais pequeno…” 

P: “Mas então como podemos dizer isso? Se k é grande, a recta 
fica mais próxima do semieixo positivo dos yy… não é?” 

 
(registo de aula de 15 de Fevereiro) 

 

Quando pedi a Margarida que comentasse o modo como tinha 

decorrido a discussão colectiva, a professora referiu-se imediatamente à 

dificuldade que os alunos revelaram em se expressar com rigor. No seu 

entender, essa dificuldade reside não na falta de compreensão do efeito dos 

parâmetros nos gráficos da funções mas sim na comunicação propriamente 

dita, que não conseguem fazer de forma clara e usando termos correctos. 

Foi por isso, justifica Margarida, que sentiu necessidade de apoiar muito os 

alunos, garantindo assim uma redacção do seu ponto de vista mais correcta 

das conclusões. Além disso, enquadra este episódio na sua actuação mais 

geral enquanto professora de Matemática, reconhecendo a sua propensão 

para a utilização de uma linguagem formal: “Talvez eu seja um bocadinho 

formal. Talvez eu pudesse ser mais acessível (…) mas isto é uma 

preocupação constante minha.” 
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Comunicar por escrito: as aproximações ao relatório. Na primeira 

aula a que assisto, da turma 10º A, ao propor a tarefa aos alunos, a 

professora pede-lhes que façam um relatório, a título experimental, 

parecendo-me ser esse o trabalho que espera que os alunos produzam 

naquela aula. Ao dirigir-se-lhes, explica: 

 
P: “Hoje vamos trabalhar em grupo. Os da frente voltam-se para 

trás para não fazer barulho, não é preciso mexer as carteiras. Não vão 
arrastar as cadeiras! Vão fazer um trabalho de observação e escrever 
as conclusões para fazer um relatório. Eu sei que vocês costumam já 
fazer relatórios em outras disciplinas e agora vamos começar a fazer 
em Matemática. O primeiro não vai ser para avaliação mas o segundo, 
sobre a função quadrática, já vai ser.” 

 
(registo de aula de 14 de Fevereiro) 

 

Mas no final da aula, não havia um único relatório! A professora não 

me parecia preocupada com o facto, não tendo sequer feito menção de 

pedir algo escrito aos alunos. Causou-me estranheza a situação, que lhe 

pedi para comentar. Segundo ela, para os alunos foi “fácil visualizar, mas 

difícil registar”. Do acompanhamento que fez aos grupos durante a aula, 

verificou que a maior parte ficou perto do final da ficha, embora não 

tivesse registado de forma sistemática e completa as conclusões a que tinha 

chegado. Atribui esta dificuldade à falta de hábito dos alunos em escrever, 

recordando que esta era a primeira vez que lhes pediu um relatório: “Como 

era a primeira vez, se calhar também havia necessidade de eles perceberem 

o que é que se pretendia com o relatório, que eles depois irão apresentar, de 

uma forma mais explícita, os raciocínios”. 

Para a segunda abordagem aos relatórios, preparou uma “ficha mais 

orientada”, como lhe chamou, na tentativa de conduzir os alunos de modo a 

não se perderem. A sua decisão foi tornar a questão mais dirigida de modo 

a facilitar a compreensão daquilo que era pedido. Elaborou para isso um 
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conjunto de cinco pontos sobre os quais os alunos devem responder, três 

deles com espaços para completar, que aqui transcrevo da ficha que me 

ofereceu: 

 
ACTIVIDADE 1:  
Traça o gráfico de cada uma das seguintes funções: 
y = x2 y = – x2 
y = 2 x2  y = – 3 x2 
y = 1/4 x2 y = – 1/2 x2 
 
Todas são funções do tipo f(x) =…. x2. 
Para cada uma das funções, indica os valores de a, b, c. 
Os gráficos obtidos são ………………… que têm a concavidade 

voltada para cima se……………. e a concavidade voltada para baixo 
se………………. 

Indica o domínio e o contradomínio de cada uma das funções, 
assim como zeros, intervalos em que são positivas, negativas, 
crescentes e decrescentes. 

Como conclusão, faz um estudo comparativo dos seis gráficos. 
 

Ir além do programa: compreender e relacionar. A primeira aula a 

que assisto da turma 10º C correspondeu à continuação da correcção de um 

teste, iniciada na aula anterior. A professora convida um aluno a responder 

à questão 1.6, que pede a definição analítica de uma esfera dado o centro e 

um plano de tangência. O aluno levanta-se para ir ao quadro mas 

manifesta-se inseguro, sendo encorajado pela professora, que promete 

ajudar. Durante o diálogo que travam, chama-me a atenção o facto de a 

professora evocar declaradamente conhecimentos não previstos no 

programa de 11º ano.  

Segue-se o diálogo: 

 
P: “Venha lá, André… o André não respondeu bem a isto no 

teste, vamos lá ver se percebemos porquê…” 
A: “Então, Professora, não sabia e ainda não sei…” 
P: “Venha lá, venha lá, que eu estou aqui é para o ajudar! Leia 

alto a questão, por favor!” 
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A: “Então… defina analiticamente a esfera de centro T que é 
tangente ao plano horizontal XOY…” 

P: “Muito bem! O que é que lhe é pedido?” 
A: “Então, o problema é esse! Isso de definir analiticamente a 

esfera…” 
P: “Não sabe definir analiticamente uma esfera? Então não se 

lembra de termos já feito isso cá na aula?” 
O aluno encolhe os ombros e não responde, a professora olha 

para os restantes mas ninguém se manifesta. Prossegue: 
P: “Então não se lembram quando demos a esfera? Quando 

demos a esfera, escrevemos a condição que define uma esfera dado o 
centro e o raio! Ó juventude, então ninguém se lembra! Até fizemos 
aqui a dedução na aula! Eu até vos disse que a dedução não fazia parte 
do programa mas nós deduzimos…” 

Um aluno, timidamente, balbucia algo que tem a ver com a 
condição definidora da esfera, a professora dirige-se ao quadro e 
escreve o que ele diz, compondo depois a fórmula, em interacção com 
a turma.  

Fica no quadro  
 

(x–a)2 + (y–b)2 + (z–c)2 � r2 

  
(registo de aula de 24 de Fevereiro) 

 

Na reflexão posterior, perguntei à professora qual o motivo pelo qual 

decidira avançar com a dedução da fórmula, estando ela consciente que o 

programa não o exige. Apontou duas ordens de razões: por um lado, 

pretendia dar resposta à curiosidade dos alunos, que estranharam, recorda, 

um dos parâmetros da fórmula assim que ela lha apresentou, suscitando a 

necessidade de uma justificação; por outro lado, queria esclarecer o porquê 

da fórmula, tendo em vista a sua compreensão e não apenas o decorar sem 

sentido, valorizando em simultâneo a oportunidade de rever e relacionar 

conteúdos anteriormente leccionados. Explica: 

 
A dedução não fazia parte do programa, a forma de chegar à 

equação, mas sim só dar o conhecimento da equação. Mas isto tudo 
veio na sequência do que aconteceu com a distância entre dois pontos 
(…). Quando cheguei à circunferência, comecei a explorar o conceito 
de circunferência, centro, o raio, o perímetro da circunferência, 
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recordei-lhes aqueles conceitos todos básicos. Se calhar não havia 
necessidade, mas pronto, acho que é dar um fio condutor e aproveitar 
sempre para recordar. E quando eu escrevo a equação da 
circunferência e digo assim: “Agora vamos experimentar pontos sobre 
a circunferência” e coloco na circunferência, onde novamente aparece 
a recta horizontal e que eles verificam imediatamente qual é o raio, 
qual é o ponto onde vamos substituir… eles fizeram aquilo tudo. Só 
que os alunos disseram: “E porque é que é ao quadrado? E porque é 
que agora é a distância entre pontos e não aparece a raiz quadrada?” 
Esta situação aparece-me naturalmente na turma C. E então, eu disse: 
“Então, não há problema! Vamos pensar…” E então achei que, não 
era nada do outro mundo, não ia nada contra o espírito totalmente do 
programa. Lá porque o programa diz que não é preciso saber a 
demonstração não quer dizer que eu não posso utilizar a 
demonstração. Se eu tenho tempo, se os alunos de alguma forma… 
não solicitam directamente, mas fazem questões que me levam a esse 
tipo de abordagem… eu não vou fugir… dizer: “Isto não faz parte do 
programa, aceitem isto como verdadeiro, fui eu que vos disse, têm que 
acreditar em mim.” Decidi! — isto também não demorava muito 
tempo… Fiz a dedução, fizeram a distância entre os pontos, até que 
chegaram àquela situação. A dedução mas nunca partindo de uma 
situação genérica! Arranjei sempre um exemplo muito simples… que 
fosse muito, muito objectivo… em que as coordenadas fossem de uma 
leitura extremamente fácil, que eles vissem e acreditassem naquilo que 
estava… porque eles é que iam verificar. E depois fazer a ligação: 
“Então nós, antes falámos na distância entre pontos… então, como é 
que surgia da distância entre pontos para esta expressão?” Que é para 
fazerem a ligação. 

 
 
 

Discurso 

 

Nas aulas a que assisti aconteceram diversos episódios que me 

parecem significativos para a compreensão dos papéis que a professora e os 

alunos têm na relação com o conhecimento matemático. A maior parte das 

mensagens que veicula são implícitas, resultantes de tensões visíveis no 

modo de gerir a intervenção dos alunos na aula, ora querendo estimular a 

sua autonomia e dando-lhes oportunidade de expressão, ora não cedendo 

lugar a que isso aconteça. No seu discurso encontram-se também ideias 
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fortes sobre a Matemática, transmitidas, nomeadamente, nas considerações 

que faz sobre as resoluções dos exercícios.  

Seguem-se quatro episódios em que a professora tomou, em acção, 

decisões que marcam o discurso das aulas que leccionava. 

 

Os alunos conseguem concluir sem a professora. Na primeira aula a 

que assisto, da turma 10º A em desdobramento, como já foi atrás explicado, 

os alunos trabalham em pequenos grupos sobre uma ficha de trabalho, com 

a calculadora gráfica, para estudarem os deslocamentos e transformações 

dos gráficos das funções. Margarida acompanha este trabalho, visitando à 

vez cada um dos grupos, respeitando a ordem pela qual a chamam — o que 

nem sempre é fácil porque é muito solicitada. Nesta fase da aula, observo 

um episódio que me chama a atenção: 
 

[Margarida está a apoiar um dos grupos e outros dois chamam-
na alto, colocando também o braço no ar. A professora responde: 
“Vou já!” mas ainda se demora algum tempo junto a este grupo. 
Quando termina, procura com o olhar e vê que um aluno ainda está 
com o braço no ar. Dirige-se-lhe de imediato] 

P: “Luís, já ultrapassaram a dificuldade ou tenho de lá ir?” 
A: “Ainda não, Professora!” 
P: “Então já lá vou!” 
E avança para o grupo, com um ar bem disposto. Aqui a 

conversa foi mais rápida, em dois minutos resolve-se a dúvida. A 
professora deixa os alunos com uma intervenção encorajadora:  

P: “Vamos lá trabalhar! Perceberam? Então vá! Já está tudo 
quase feito, não é?” 

Volta a observar a turma procurando decidir a que grupo se 
dirigir, e pergunta alto: 

P: “Quem é que me tinha chamado?”  
Um grupo acusa-se: 
A: “Fomos nós, Professora… mas já acabámos. Descobrimos…” 
P: “Já!? Ai, meu Deus, que já chego atrasada!”  
E dirige-se rapidamente para o grupo, com ar entusiasmado, 

perguntando: 
P: “Então contem lá! O que é que era, que eu já não venho a 

tempo?” 
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E as alunas explicam-lhe o que tinham descoberto, merecendo 
um comentário positivo da professora: “Muito bem, muito bem!” 

E olhando para mim, sorrindo, diz alto para que elas possam 
ouvir: 

P: “Já não faço aqui falta! Já fizeram tudo sem mim!” 
 

(registo de aula de 14 de Fevereiro) 
 

Na reflexão posterior, Margarida mostrou-se visivelmente satisfeita 

com a forma como a aula tinha decorrido. Segundo ela, os alunos 

envolveram-se no trabalho, a maior parte conseguiu visualizar nas 

calculadoras os gráficos que havia pedido e alguns tinham feito outras 

experiências. Para além disso, ainda que apenas em registo oral, os alunos 

estabeleceram, na sua generalidade, relações entre o parâmetro aditivo e o 

respectivo deslocamento do gráfico. No caso do “grupo das meninas”, 

tinham também conseguido avançar com o estudo do parâmetro 

multiplicativo. Afirma: “Foi isso que me quiseram mostrar, já no final da 

aula, quando eu disse que já não ia lá fazer nada….” Pedi a Margarida que 

me falasse sobre o seu comentário. Quando disse às alunas: “Ai que já vou 

chegar atrasada!”, que mensagem pretendia transmitir-lhes? 

 Segue-se o nosso diálogo: 

 
I: “O que é que quer dizer este ‘já vou chegar atrasada’?” 
P: “Foi valorizar… [dizer] a professora já cá não vem fazer nada, 

nós já conseguimos. Eu já tinha percorrido todos os grupos, e tinha 
dado indicações de que eles andavam um bocadinho perdidos… e 
então, foi uma forma de… eu acho que este tipo de diálogo, não foi o 
atrasado em relação a eu ter que intervir… foi valorizar, em termos do 
que já tinha feito com os outros, e eu acho que elas perceberam 
exactamente isso… a professora já cá não vem fazer nada, nós 
conseguimos fazer sozinhas… é mais uma forma de eu dizer: “Sim 
senhora, muito bem… se chego atrasada, é porque já lá não faço falta, 
e se já lá não faço falta, então vocês conseguiram fazer… penso que é 
esse tipo de mensagem.” 

I: “Mas parece incluir o pressuposto que a professora deveria 
estar presente, ou não? O que aparece primeiro não é o papel das 
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alunas, por exemplo: ‘Ai, conseguiram descobrir!’ mas o papel da 
professora: ‘Ai, já não faço falta…’” 

P: “Pois… de facto… a sensação que eu tenho quando eles estão 
a trabalhar em grupo é que eu pertenço aos grupos todos, é que eu 
sinto mesmo isso. Quando eu chego ao pé deles e eles estão a fazer 
um raciocínio, eu apetece-me é sentar-me com eles ali e fazer parte da 
discussão — aí é que eu também sou dominadora! (evoca conversa 
anterior e sorri) E quando eu disse aquilo, foi como quem diz: ‘Fui 
excluída daquele grupo, já não vou ter tempo de intervir.’”  

I: “Portanto, é simultaneamente uma forma de valorizares o 
trabalho das alunas e de…” 

P: “Sim, mas ao mesmo tempo pensei: ‘Já não vou fazer parte 
daquele grupo! (ri-se. Depois, com ar pensativo, continua…) Eu 
também sou muito dependente deles. Eu, como professora, na sala de 
aula, sou muito dependente, sinto que sou muito dependente dos meus 
alunos, do feedback que eles me dão, do que eu posso ajudar… 
portanto, eu quando percorro os grupos, a sensação que tenho é que… 
se calhar sou mais um elemento que gostava de estar no grupo’”. 

 

Com esta reflexão, Margarida revela uma tensão que noutros 

momentos de aulas esteve presente: a vontade de que os alunos progridam 

autonomamente e o enorme desejo de os ajudar. 

 

A Matemática tem mais de um caminho certo. Na quinta aula a que 

assisto, na turma 10º C, Margarida pede aos alunos para escreverem sem a 

sua ajuda a expressão analítica da função correspondente ao terceiro troço 

do gráfico da função representada no quadro. A páginas tantas, um aluno 

oferece uma ideia que a professora considera boa, e pede-lhe para ir ao 

quadro. Só que na situação, o aluno mostra-se pouco confiante na resolução 

de uma equação do primeiro grau e Margarida decide intervir. 

Segue-se o episódio: 

 
[Margarida pede aos alunos que descubram sozinhos a expressão 

analítica que falta, correspondente a parte de uma função afim. Um 
aluno arrisca um valor para o declive, que ela valida com os cálculos 
no quadro, escrevendo a expressão da função] 

A professora escreve no quadro: 
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3ª parte: d(t) = 16 t + b 
 
P: “E agora o que é que falta? Falta-nos o b, não é? Quem tem 

uma ideia para determinar o valor de b?” 
Dirige-se ao quadro e apontando na expressão diz:  
P: “Já sabemos que o b é o valor da ordenada na origem, ora aqui 

se nós prolongássemos este segmento até cortar o eixo dos yy, íamos 
obter o valor de b, que já estamos a ver que vai ser um valor negativo” 

A: “Podemos ir à procura de um ponto da recta e substituir na 
expressão…” 

P: “Olha que boa ideia, vamos lá então! Venha cá fazer ao 
quadro, Leandro, venha cá fazer o que está a dizer. Qual é o ponto que 
vai usar?” 

Aluno responde, encolhendo os ombros, enquanto se dirigia ao 
quadro:  

A: “Então, pode ser o (6, 80)…” 
P: “O (6, 80)… faça lá então a substituição…” 
Aluno escreve no quadro enquanto Margarida se afasta para tirar 

dúvidas nos lugares. Os outros alunos escrevem e acompanham com 
ar meio interessado, meio apático, parece-me. O aluno, no quadro, 
escreve: 

 
80 = 16 x 6 + b 
–b = 16 x 6 – 80 
 
Escreve devagar e com pouca segurança, espreitando entre cada 

passo para a professora para ver se esta lhe confirma o que faz. Os 
colegas incitam-no a fazer de outra maneira, reclamando que não 
precisa de trabalhar com o –b. Ele espera que a professora se lhe 
dirija. Quando ela olha, apercebe-se da conversa e pergunta, ainda do 
meio da sala: 

P: “Mas o que se passa? Há algum problema com a equação?” 
Alguns alunos da primeira fila insistem: 
A: “Ele anda ali com o –b, não simplifica aquilo, Professora!” 
P: “Ele tem nome, não é, Ricardinho? Quer dizer que o seu 

colega Leandro, está resolver a equação de uma maneira diferente da 
sua, é?” 

A: “Assim é mais complicado, Stora!” 
P: “Ai! Já não sou Professorinha?” 
Depois, com o olhar, confirma ao aluno no quadro a correcção 

do que fez e pede: 
P: “Continue, continue!” 
A: “Não sei quanto é 16 x 6…” 
P: “Ah! Quanto é?” 
Um aluno com calculadora afirma: 
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A: “Dá 96!” 
P: “96, vou confiar… é 96, é… escreva lá!” 
E depois diz alto: 
P: “Eu já vos disse que há muitas maneiras de resolver equações, 

todas correctas. O vosso colega fez assim, está correcto e vai acabar! 
Acabe lá… qual é o resultado?” 

 
(registo de aula de 3 de Abril) 

 

Na reflexão posterior, pedi a Margarida para me falar desta situação. 

O que a tinha levado a defender a resolução daquele aluno? As suas razões, 

no caso concreto, são de duas ordens. Em primeiro lugar, quis apoiar o 

aluno que estava no quadro que, na sua perspectiva, estava a ser alvo de um 

tratamento pouco amistoso. Este seu sentimento é acentuado devido às 

características do aluno, geralmente pouco participativo e reservado. Em 

segundo lugar, aponta razões relacionadas com a imagem que pretende 

passar da Matemática. Naquele caso, o que estava em jogo era chegar à 

solução e isso poderia ser conseguido por qualquer método válido. Daí 

advertir para a correcção do processo usado, inserindo-se esta sua atitude 

numa preocupação mais vasta de resolver os exercícios por mais do que um 

processo, por vezes, diz, fazendo mesmo a sua comparação: 

 
Quando eu percebi o que se estava a passar, não gostei… porque 

o Leandro é um aluno que raramente participa na aula, é muito 
fechado e ontem até deu uma ideia e estava a participar e eu quero 
valorizar isso, não é? Por isso é que eu entrei logo com o outro, aquele 
da fila da frente, o Ricardo, não sei se sabe… (…) Além disso, a 
maneira do Leandro pode não ser a mais rápida para ele, e eu até 
posso concordar que pode não ser… mas está certa e o aluno estava a 
pensar. E eu prefiro assim, que façam a pensar que a decorar… às 
vezes até para um exercício, divido o quadro em três partes, e fazemos 
de três maneiras diferentes e comparamos os prós e os contras delas, 
porque eles têm de saber que na Matemática se podem fazer as coisas 
de muitas maneiras diferentes – tem é de estar correcto!  
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A Matemática tem razões próprias. Na segunda aula a que assisto, 

da turma 10º A, Margarida preparou uma ficha síntese sobre deslocamentos 

das funções, que propôs aos alunos a seguir à discussão sobre o efeito de 

adicionar uma constante à variável dependente e à variável independente da 

função afim e da quadrática, cujo estudo tinha sido iniciado na aula 

anterior. Na primeira questão, apresenta cinco expressões analíticas de 

funções quadráticas e cinco gráficos, pedindo a correspondência respectiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opta por resolver a ficha colectivamente na turma, chamando à vez os 

alunos para indicarem a resposta num acetato que preparou 

antecipadamente para tornar mais eficiente a discussão. Tudo parecia correr 

bem, todos estavam interessados e manifestavam compreensão do que 

estava a ser feito mas, a determinada altura, o cenário alterou-se. 

Segue-se o episódio: 

 
[Na sequência da correcção da ficha síntese dos gráficos de 

funções] Margarida pede a outro aluno para vir responder à questão 
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seguinte, que consiste em escolher justificando qual dos gráficos do 
acetato corresponde ao gráfico da função y = (x+3)2 

O aluno escolhe bem e faz a sua explicação correctamente. 
Margarida valida-a, ele volta para o lugar. Mas, inesperadamente, uma 
aluna manifesta-se alto:  

A: “Mas é aquele gráfico?” 
P: “Diga lá, Sara?” 
A: “O gráfico, Professora… é aquele gráfico?” 
P: “Então não ouviu a explicação do seu colega?” 
A: “Eu não escolhi aquele gráfico… pensava que era o outro de 

baixo, o último…” 
E aponta para o gráfico correspondente à função y = x2 –3 
P: “Mas acha que podia ser esse?” 
A: “Acho…” 
P: “Mas como é que pode ser esse?!” 
A: “Então, pode…” 
P: “Mas tem de haver uma razão… o parâmetro k, neste caso da 

função y = (x+3)2, o caso que estamos a ver é este, não é, Sara? Neste 
caso, está adicionado a que variável?” 

A: “Então… à variável independente…” 
P: “E então, se é à variável independente, a que deslocamento 

corresponde nos eixos?” 
Alguns alunos manifestam-se, a professora levanta o dedo. Os 

alunos calam-se e três levantam o braço. Sara hesita, a professora 
autoriza um dos outros alunos a falar: 

A: “Se é na variável independente, anda no eixo dos xx, se é na 
variável dependente, anda no eixo dos yy…” 

P: “Muito bem, Ricardinho! Vê-se que lhe anda a fazer bem a 
atenção às aulas! Sara, percebeu? Se o parâmetro k está adicionado na 
variável independente, o gráfico desloca-se no eixo dos xx; se o 
parâmetro k está adicionado na variável dependente, desloca-se no 
eixo dos yy… Esse gráfico que estava dizer, tem o deslocamento em 
que eixo?” 

E apontando sobre o gráfico no acetato, indica com a mão o 
sentido vertical.  

A: “No eixo dos yy…” 
P: “Então não pode ser o gráfico correspondente a (x+3)2, não 

é?” 
A: “Ó Professora, ó Professorinha! Mas (x+3)2 também tem 

coisas somadas à variável dependente…” 
P: “Ai sim?” 
A: “Então, é aquilo… o quadrado da soma…” 
P: “Ah! A Sara está-se a lembrar…” 
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Dirige-se ao quadro e escreve a expressão da função e o seu 
desdobramento em polinómio, pedindo a colaboração dos alunos para 
recordar o caso notável. 

P: “Digam lá como fica… este caso notável… eu não sei porque 
é que ele é notável, mas não faz mal!” 

E escreve no quadro:  
 
(x+3)2 = x2 + 6x + 9 
 
A: “Pois, está ver Professora? Também tem coisas somadas à 

variável dependente!” 
P: “Isto é diferente, Sara, porque não é no desdobramento que 

tem de analisar, é quando a expressão analítica está escrita naquela 
forma mais simplificada.” 

A aluna mostra uma expressão pouco convencida, Margarida 
apercebe-se e questiona-a: 

P: “Mas não acredita, é, Sara?”  
A: “Se a Professora diz…” 
P: “Não, não! Eu não quero que acreditem em mim! Não aqui, 

pelo menos…”  
Consulta o relógio, apaga rapidamente o quadro e dirige-se pela 

última vez à aluna. 
P: “Sabe o que é que vai fazer? Tem aí a sua calculadora, vai 

experimentar na sua calculadora fazer o gráfico de (x+3)2, o de x2 + 
6x + 9, o de x2 – 3… vai experimentar e comparar os gráficos todos e 
quando tiver alguma coisa para me dizer, avisa, está bem? Nós vamos 
aqui continuar!” 

 
(registo de aula de 15 de Fevereiro) 

 

Mais tarde, na reflexão, Margarida falou por sua iniciativa deste 

episódio. Pareceu-lhe que a aluna, na aula, se mostrou incapaz de pensar 

segundo a lógica adoptada no estudo dos deslocamentos. Por isso, e 

também por perceber a dúvida como individual, decidiu-se por outra 

estratégia para a sua resolução, na tentativa de que a aluna se apercebesse 

das diferenças entre os gráficos. Explica que adopta muitas vezes este 

procedimento com os alunos, usando a calculadora para testar casos 

pontuais ou dúvidas individuais, com as quais acha que não deve gastar 

muito tempo na aula. Para além de lhe permitir flexibilizar mais a gestão da 
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aula, esta estratégia tem sobre os alunos um grande poder de 

convencimento, objectivo essencial que pretendeu alcançar aqui com Sara:  

 
A Sara teve um bloqueio e estava ali e não saía dali… e eu não 

queria perder muito tempo com aquilo, até porque os outros estavam 
todos a perceber tão bem… Foi por isso que eu lhe mandei fazer os 
gráficos na calculadora dela, para que ela possa ver por ela mesma 
como os gráficos são e não tenha que aceitar aquilo que eu lhe digo. 
Eu não queria que ela acreditasse em mim, me fizesse o favor… Eu às 
vezes até os engano de propósito! Isso é que eu não queria mesmo, 
quero que eles compreendam que Matemática tem razões, aquilo não é 
ao gosto da professora! 

 

A Matemática é rigor analítico. Como já referi, a terceira aula a que 

assisto, na turma 10º A, Margarida desenvolve a aula em torno da 

resolução de uma ficha síntese sobre funções. Um aspecto que observo nos 

três exercícios que a compõem, atrás descritos, é que todos eles podem, a 

meu ver, ser completamente resolvidos por via gráfica. No entanto, logo no 

início da aula, a professora recomenda explicitamente aos alunos que 

resolvam os exercícios analiticamente, reservando a resolução gráfica para 

posterior confirmação. Alguns deles, que parecem apostados em procurar 

respostas nos gráficos, reclamam.  

Segue-se o episódio: 

 
P: “Ó juventude, vamos lá! Comecem a resolver a primeira, já 

vamos ver quem vem ao quadro… há voluntários?” 
Dois alunos acusam interesse, os outros vão dando início ao 

trabalho, muitos deles usam a calculadora. O primeiro exercício 
fornece quatro funções, com as respectivas expressões analíticas e 
gráficos, todos representados no mesmo referencial. As funções são 
f(x) = 2x + 4; g(x) = – 4x + 4; h(x) = x + 4; i(x) = –x + 4. A primeira 
alínea pede aos alunos que determinem as coordenadas do ponto 
comum aos quatro gráficos. Observo que quer pela análise do gráfico, 
quer pela comparação das expressões das funções, facilmente se pode 
indicar que se trata do ponto (0,4). Mas o caminho seguido pela 
professora seria outro.  
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P: “Uma menina… não temos nenhuma representante da 
juventude feminina para ir ao quadro hoje?” 

A: “Eu posso ir…” 
P: “Ai que bom, eu sabia que estava aí uma vontade escondida! 

Vamos lá, Aninhas!” 
A: “Professora, mas não é preciso escrever nada… posso dizer 

só daqui do lugar!” 
P: “Não é preciso escrever nada?! Então como é que faz e 

justifica sem escrever? Se estivesse num teste não escrevia nada?” 
A: “Sim… escrevia, mas…” 
P: “Então venha lá escrever o que escrevia no teste…” 
A aluna dirige-se ao quadro, com a ficha de trabalho na mão e aí 

chegada, vira-a para os colegas, põe o dedo sobre o gráfico 
representado e afirma: 

A: “O ponto comum é aquele ali… as coordenadas são (0,4)” 
P: “Ah!” 
A aluna escreve no quadro o par ordenado correspondente às 

coordenadas do ponto e regressa prontamente ao lugar. Mas a 
professora interpela-a: 

P: “Mas viu só pelo gráfico da ficha, foi? Não sabe qual é a 
escala… quem me diz a mim que não é (0,8), por exemplo?” 

A: “Ó Professora, mas não é… eu meti as funções na calculadora 
e já vi que ali é o 4… posso ir buscar a calculadora para lhe mostrar?” 

P: “Ai, ai… quantas vezes é preciso dizer que o que se vê na 
calculadora não é justificação?” 

A: “Mas vê-se tão bem!” 
P: “Mas pode-se ver mal! Ou ver-se de maneira enganadora, não 

se ver de maneira rigorosa!” 
A: “Pronto, Professorinha! Então como é que quer que faça 

isto?” 
P: “Rapaziada, vamos lá ajudar a Ana… como é que podemos 

encontrar o ponto que pertence a todas aquelas funções?” 
Os alunos não respondem, Margarida ajuda: 
P: “Se já dizem que o ponto pertence a todas, então basta 

determinar o ponto que pertence a duas das rectas, não é? Esse ponto é 
o que é comum às outras rectas… alguma ideia?” 

A: “Podemos igualar duas funções e resolver…” 
P: “Ai que boa ideia… vamos lá fazer assim. Não se 

esqueçam… assim é que podemos obter os valores exactos… depois 
podemos verificar na calculadora, confirmar com o gráfico a resolução 
analítica. Mas se não resolverem analiticamente, correm grandes 
riscos de estar a ser induzidos em erro. E nós temos de ser rigorosos!” 

 
(registo de aula de 22 de Fevereiro) 
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Na reflexão posterior, pedi-lhe para me falar sobre a visível tendência 

dos alunos para usarem a calculadora gráfica para resolver a questão 

proposta. Margarida confirma-a, mas reafirma a necessidade de os fazer 

trabalhar analiticamente, explicando-me os argumentos que nesta turma 

usou para conseguir criar nos alunos a necessidade de resolverem as 

questões analiticamente e não se bastarem com a resolução gráfica:  

 
Eu enchi o quadro para resolver uma equação de segundo grau, 

daquelas manhosas (rindo). E achei os zeros e depois eles seguiram, 
seguiram, seguiram. Puseram muitas dúvidas, foi a aula quase toda a 
fazer, o quadro todo cheio. Depois no final, pego na calculadora: 
“Então vamos lá à procura dos zeros!” Eles ficaram! E pensaram 
assim: “Mas a professora fez tanto para quê?” E eu digo assim: 
“Porque nós precisamos, para mexer na calculadora, saber o que é que 
procuramos! A calculadora só vem confirmar que afinal o meu esforço 
foi válido! Eu sabia que era fácil!” Até por acaso, era uma equação de 
segundo grau que eu podia ter posto em evidência o x e simplificava. 
Mas eu achei que não. E depois ao lado pus a outra resolução. E eles: 
“Ainda há mais alguma?”, “Ficamos por aqui. Agora vamos trabalhar 
com a calculadora.” E quando eles viram que eu só de carregar nas 
teclazinhas e dava exactamente os valores que eu tinha obtido depois 
de um esforço tão grande… E eu costumo dizer-lhes: “Eu não me 
recusei a fazer, eu apresentei, vocês também têm que apresentar. Têm 
a calculadora, que vos permite verificar as vossas aprendizagens, se 
efectivamente… Também se não souberem mexer na calculadora, não 
chegam ao resultado que aí têm e ficam sempre na indecisão se foi o 
vosso raciocínio que efectuaram no papel que está errado ou se terá 
sido mexer mal na calculadora. Portanto, o conceito tem que lá estar 
percebido para vocês poderem mexer na calculadora.” Mas, depois 
começaram… o Helder, por exemplo, com aquelas atitudes: 
“Upgh!”… traz a calculadora e não faz mais nada. 
 

 

Síntese 

 

Margarida iniciou este ano o seu contacto com duas novas turmas de 

10º ano, uma de cursos gerais e outra de orientação tecnológica. 

Desenvolveu com ambas uma relação de trabalho que a satisfaz, embora as 
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turmas tenham características bastante diferentes, nomeadamente no que 

diz respeito à sua composição, dimensão e expectativas de prosseguimento 

de estudos. Também na relação com a Matemática são distintas. A primeira 

é o que Margarida considera uma “turma normal”; a segunda apresenta 

bastantes dificuldades, resultado da sua falta de bases do 3º ciclo, o que 

exige da professora uma atenção reforçada e a diferenciação das estratégias 

de ensino. 

Durante o decurso das aulas, Margarida vai tomando diversas 

decisões, umas evocando rotinas, outras experimentando tensões. Para 

além daquelas que a planificação já deixa antever, existem muitas outras 

que são imprevisíveis, nomeadamente resultantes da interacção com a 

turma, que levam a professora a inflectir o plano. Aspectos como o 

comportamento dos alunos, a sua predisposição e interesse para o trabalho, 

a sua adesão e resposta às tarefas matemáticas e as dificuldades que 

manifestam na sua resolução, são factores que influenciam o decurso da 

aula, no que diz respeito à sua estrutura, ao ambiente, ao desenvolvimento 

da actividade matemática, ao discurso que lhe está associado.  

Relativamente à estrutura, que costuma ter pré-definida, Margarida faz 

inflexões essencialmente motivadas pela reacção dos alunos ao desenrolar 

das actividades. A preocupação em capitalizar o interesse dos alunos e em 

adequar o tratamento dos assuntos à compreensão que estes manifestam, 

podem-na levar a alterar o curso da aula ou a interromper a sequência 

pensada, nomeadamente para tratar com maior atenção um aspecto não 

previsto. 

Relativamente ao ambiente da aula, Margarida aposta num clima onde 

os alunos se sintam respeitados, bem tratados e bem dispostos. Faz um 

investimento continuado no desenvolvimento da sua responsabilidade e 

autonomia. Chama constantemente ao quadro alunos para resolver as 
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tarefas da aula, sejam os que se voluntariam, seja os que ela considera 

precisarem de atenção especial, e a ambos oferece sempre ajuda. A sua 

prioridade é tentar envolver os alunos na aula, nomeadamente 

incentivando-os à participação oral, o que nem sempre é fácil. 

No que diz respeito às tarefas matemáticas, Margarida usa-as com 

dois propósitos: introduzir conceitos e aplicá-los. Para o primeiro caso, 

diferencia as situações de partida em função dos alunos — na turma que 

considera mais fraca, apela à realidade e antecipa a utilização da 

calculadora gráfica. Para o segundo caso, faz uma selecção criteriosa dos 

exercícios, procurando proporcionar aos alunos aqueles que melhor os 

preparam para o exame de 12º ano. Destaca duas preocupações essenciais 

em ambas as turmas. Uma delas é promover a compreensão dos conteúdos, 

fazendo-os aparecer ancorados nos conhecimentos anteriores, nem que para 

isso ultrapasse as abordagens previstas no programa. A outra é desenvolver 

a capacidade de expressão clara e rigorosa das ideias matemáticas, 

incluindo a linguagem matemática. Como realizar relatórios escritos é um 

desafio que continua a perseguir. 

No que diz respeito ao discurso, nas aulas de Margarida podem 

identificar-se mensagens nos diálogos que tem com os alunos. Felicita-os 

em situações em que conseguem cumprir um objectivo sem a sua ajuda, 

valorizando assim o seu papel. Em relação à Matemática, as mensagens 

surgem a propósito da resolução de exercícios. Chama a atenção dos alunos 

para a possibilidade de se fazer correcto por diferentes processos, para a 

validação do conhecimento ser independente do professor e para a 

necessidade de usar argumentos analíticos, subalternizando as abordagens 

gráficas. 
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Sentir as práticas curriculares 
 

 

Esta secção incide sobre o modo como a professora sente as suas 

práticas curriculares. O primeiro aspecto considerado é a sua relação com o 

currículo oficial. Qual a reacção de Margarida ao currículo actual, em 

particular, aos programas ajustados de Matemática do ensino secundário? 

Qual o papel dos programas nas suas práticas? Preocupa-se em cumprir o 

programa? O que a condiciona? De seguida, dedica-se ao protagonismo 

curricular da professora. Como é que Margarida se exerce nas práticas 

curriculares? Considera ter um papel significativo da definição do currículo 

que põe em acção? Em que se reflecte? O terceiro ponto trata a questão da 

legitimação das práticas curriculares. Como justifica Margarida as decisões 

curriculares que toma? Quais são as razões das suas opções? Que 

compromissos se sente obrigada a cumprir? Por último, procura 

sistematizar as influências que a professora identifica para as suas práticas 

curriculares. Quais são os principais aspectos mediadores da sua relação 

com o currículo? Que peso lhes atribui? Destaca algum como mais 

determinante? Como se manifesta a dimensão pessoal e profissional de 

Margarida? 

Os dados relativos a esta secção foram obtidos essencialmente a partir 

da última reflexão pós-aula e da última entrevista realizada, reflectindo 

naturalmente sobre todo o trabalho desenvolvido até então.  
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Relação com o currículo oficial 

 

Margarida conhece bem o actual programa do ensino secundário, 

estudou-o pormenorizadamente, discutiu-o com os colegas, e tem-no 

leccionado nos últimos cinco anos. Embora só tenha começado a trabalhar 

com o programa ajustado este ano lectivo, com duas turmas de 10º ano, 

Margarida não acusa nenhuma dificuldade adicional associada a esta 

situação no que diz respeito ao entendimento do programa, até porque, na 

sua opinião, o ajustamento vem na sequência da anterior versão do início 

dos anos noventa, a qual já leccionou. 

Isso não quer dizer que Margarida se sinta confiante na forma de o 

concretizar com os alunos, pois há diversos aspectos que ainda não lhe são 

fáceis pôr em prática, nomeadamente a abordagem dos conceitos com o 

espírito do programa, mais intuitiva e informal, ou a realização e avaliação 

de determinadas actividades de natureza mais aberta, como relatórios.  

Para além disso, em relação aos conhecimentos matemáticos, 

considera que o programa não é suficientemente detalhado, o que a faz 

sentir-se insegura quanto àquilo que deve ensinar — até porque, na sua 

opinião, todos os professores deveriam leccionar as mesmas matérias, por 

uma questão de tratamento equitativo dos alunos: 

 
Os miúdos vão ser avaliados até ao 12º ano, excluindo a prova 

final, pela escola. Através dos testes que fazem na sala de aula e 
através das provas globais que são iguais para todos. Portanto... tem 
de haver uma certa consonância em termos de exigência, até do tipo 
de linguagem pedida pelos testes. 

 

Olhando em conjunto os três anos do secundário, adere a algumas 

ideias dos programas mas existem outras com as quais não se identifica, 

nomeadamente as que contrariam as suas concepções mais profundas 

acerca da Matemática que quer ensinar aos alunos.  
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Considera importante cumprir o programa, ideia que sempre associa a 

completar os conhecimentos matemáticos que ele encerra. Para si, não 

basta esgotar a lista das matérias, é preciso trabalhá-las com os alunos de 

forma a que eles as adquiram de uma forma sólida e consistente:  

 
Eu acho que é importante nós concluirmos os conteúdos 

programáticos propostos, e quando eu falo em conclusão não é 
leccionar sumariando e tocando ao de leve. Pronto, sentir que aquele 
conteúdo foi dado, mas sentir que foi dado com cabeça, tronco e 
membros. 

 
A sua preocupação com o cumprimento do programa é, em parte, 

motivada pela necessidade de preparar os alunos para o exame nacional de 

final de 12º ano e manifesta-se de diversas maneiras na sua gestão 

curricular. Um dos aspectos em que é determinante é na selecção das 

tarefas a trabalhar na sala de aula, recaindo a escolha de Margarida sobre 

aquelas que mais frequentemente aparecem nos exames. Ao explicar esta 

sua opção, torna muito clara uma das tensões que sente na gestão 

curricular: 

 
Se calhar eu agora já não tenho tanta predisposição, por ser um 

secundário, para este tipo de trabalhos [projectos], porque este tipo de 
trabalho rouba-nos, entre aspas, algum tempo da sala de aula, e com a 
preocupação que nós temos — e temos de a ter, porque há um exame 
nacional — temos de cumprir programas, que nos limita muito este 
tipo de actividades. Há algumas actividades que fazem parte do 
próprio programa que nós, limitados pelo tempo, nem sempre os 
podemos efectuar da forma como desejaríamos. 
 

Neste seu comentário quase paradoxal, em que no fundo afirma que 

para cumprir o programa não pode cumprir o programa, exibe claramente 

dois conceitos de programa: o primeiro, o programa-lista de conhecimentos 

matemáticos e o segundo, o programa-completo, incluindo orientações 
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metodológicas. Entre os dois, Margarida dá claramente prioridade ao 

primeiro.  

Apesar de considerar o programa extenso, tem conseguido cumpri-lo, 

e em geral é a professora da escola mais adiantada nas matérias dos anos 

que lecciona. No entanto, sabe que isso obedece a um investimento pessoal 

muito exigente, e a uma conjugação de factores favoráveis que ela tem tido 

a sorte de reunir: 

 
É assim, eu tenho a ideia de os programas serem extensos, mas 

também tenho algumas confirmações pessoais, de que os programas 
podem ser dados com alguma liberdade, com alguns exercícios extra 
que até poderiam não ser resolvidos na sala de aula. Fazer mais! Mas é 
preciso que o professor não tenha nenhum azar ao longo do ano. Isto 
quer dizer o quê? O professor não pode estar doente, não pode ter um 
familiar doente, não pode ter uma situação, porque se faltar uma 
semana são quatro aulas, mas quatro aulas, perde o ritmo. Portanto, 
eles são possíveis, mas é numa situação muito especial.  

 

 

Protagonismo curricular 

 

Margarida reconhece que exerce protagonismo na definição do 

currículo que põe em acção nas suas aulas. Por um lado, exerce-o por 

necessidade, uma vez que o programa, com a redacção que tem, exige que 

os professores tomem decisões quanto à sua concretização. Por outro lado, 

exerce-o por inevitabilidade, uma vez que vê como indissociáveis a pessoa 

e a professora que é.  

Este protagonismo manifesta-se em diferentes contextos, em 

diferentes fases e sobre diferentes aspectos, como foi dado a observar em 

secções anteriores, nomeadamente a propósito da planificação e da sala de 

aula. Reflecte-se sobre os conhecimentos matemáticos, na especificação 

fina dos tópicos a abordar, na definição da sua sequência, profundidade e 
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tipo de abordagem, na selecção dos exercícios. Reflecte-se também, e aqui 

com enormes margens de liberdade, na definição do “como” das suas aulas, 

o que inclui estratégias e metodologias de trabalho dos alunos. 

A nível da planificação, o protagonismo é assumido colectiva e 

individualmente, mas o primeiro é muito mais delimitado, incidindo sobre 

uma primeira gestão dos conteúdos matemáticos. É individualmente que 

Margarida conclui a sua preparação lectiva, embora inspirada pelas trocas 

formais e informais que faz com os colegas, que sente como especialmente 

úteis para dar forma aos conteúdos matemáticos que pretende leccionar. 

No trabalho de gestão curricular, em especial, na planificação de 

unidades e sequências de aulas, Margarida sente-se no papel de 

reorganizadora. Não reproduz manuais aos alunos, mas também não 

inventa aquilo que lhes transmite. Vê-o como resultado da sua pesquisa, 

selecção e integração de coisas que consulta em diversos livros e que 

compõe ao seu gosto, usando a metáfora da ladra que rouba peças em 

diversos sítios para compor um carro: 

 
Agora o livro, escolher o livro para fazer, para engendrar as 

minhas aulas, umas vezes até calha, não é? Mas não sempre, nem 
sempre se ajusta. Aí, quando não calha, preciso de imensos livros e às 
vezes não sigo nenhum. Faço a pesquisa em todos eles, às vezes tiro 
uma ideia de um, a forma de apresentar o problema, e depois a 
resolução pode vir, que gostei mais daquela abordagem em termos de 
estratégia de resolução. Mas isso tem a ver talvez com uma pesquisa 
mais generalizada. (…) 

Acho que aqui sou mais uma, uma ladrazinha… (rindo) Roubo 
daqui, roubo dali. É assim. Roubo uma data de peças e tento pôr o 
carro a trabalhar! (rindo) É que às vezes a apresentação do problema e 
depois as estratégias utilizadas não correspondem àquilo que nós 
gostamos de fazer. Ou a maneira de abordar, da abordagem da 
resolução. Às vezes passa por aí. Ou então um problema engraçado, às 
vezes falta-me tanto, querer pôr um problema e… eu sei o que quero, 
sei a expressão que quero, agora fazer o texto, dar mão ali àquilo, 
arranjar um nome engraçado… às vezes falha-nos. E quando nós 
percorremos os livros todos: “Olha, tiro um nome de um… olha, outro 
faz com que ele saltasse e caísse e não sei quê, tão engraçado! E esta 



Capítulo V — Margarida 

382 

expressão até serve.” E aí vai-se compondo, compondo, compondo… 
e depois sai um carro, não digo novo, mas bastante recauchutado 
(rindo). 
 

O seu protagonismo revela-se de modo especial no nível de utilização 

da linguagem formal e no grau de aprofundamento com que apresenta os 

conhecimentos matemáticos aos alunos, relativamente aos quais sente 

muitas vezes necessidade de ir mais além do que o que está previsto no 

programa, como já foi ilustrado em secções anteriores. No entanto, assume 

essa sua opção sem quaisquer constrangimentos. No fundo, considera-a 

como um acrescento que é da sua responsabilidade, como algo extra que 

quer proporcionar aos seus alunos, perseguindo o seu objectivo 

fundamental de lhes desenvolver a compreensão e o raciocínio: 

 
Acho que há uma necessidade de nós olharmos para o programa 

e acho que o programa permite-nos isso… o programa não diz: “É 
proibido”. Diz-me: “Não é necessária a demonstração”, “sem 
demonstração”… Tudo bem, sem demonstração. Tudo bem. Então eu 
tenho é que ter o cuidado de quando vou avaliar pontualmente um 
aluno, não o avaliar dentro desse… relativamente à demonstração. 
Lógico! Mas dou-lhes o conhecimento, se entender que isso os pode 
ajudar a um melhor entendimento. Até porque lhes desenvolve a 
capacidade de raciocínio, de relação entre conteúdos. 

 

 

Legitimação das práticas curriculares 
 

Margarida toma diversas decisões que determinam aquilo que ensina 

aos seus alunos, das quais foram dados exemplos a conhecer nas secções 

anteriores. As decisões de carácter mais geral inscrevem-se, na grande 

maioria, ao contexto do seu grupo de trabalho, e as decisões de carácter 

mais estrito, são tomadas individualmente ou em presença dos alunos, na 

sala de aula.  
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No entanto, tudo tem como ponto de partida o programa, que impõe 

indicações relativamente às unidades temáticas e também a utilização da 

calculadora gráfica. Esta é a orientação metodológica que sente com 

bastante peso, devido ao seu carácter de obrigatoriedade que referiu 

diversas vezes. Na última entrevista, frisou a sua preocupação e 

aborrecimento com o colega que teimou em não usar as calculadoras, o que 

na sua opinião, tem uma gravidade equivalente a deixar à parte um 

conteúdo matemático: 

 
Já por várias vezes mostrei ao colega disponibilidade para o 

ajudar, ofereci-me até para ir à aula dele para apoiar o trabalho dele 
com os alunos, mas o colega mantém-se indisponível para 
experimentar. Eu não o posso pressionar mais, apesar de achar a 
situação grave. Já o avisei que no final do ano vai ficar escrito em acta 
que o colega não usou a calculadora gráfica, quer dizer! Actualmente, 
é o mesmo que deixar de leccionar um conteúdo do programa. 
 

No que diz respeito às orientações metodológicas que surgem no 

programa com carácter de sugestão, adopta uma postura mais descontraída, 

pois a elas não se sente obrigada. Referindo-se às actividades de 

modelação, por exemplo: 

  
(…) É um bicho-de-sete-cabeças para quase todos os professores 

neste momento. Porque muitos de nós, inclusivamente, têm 
dificuldade em perceber o que é um problema de modelação. Eu ainda 
estou na fase de ter curiosidade, porque ainda não foi proposto 
obrigatoriamente a actividade. 
 

A justificação das grandes opções a tomar relativamente aos 

conteúdos matemáticos e à respectiva avaliação, Margarida remete-a para a 

figura do grupo disciplinar, concretamente, para o contexto do seu 

subgrupo de trabalho. Respeita os acordos relativamente a cortes de 

matéria, e não deixa de leccionar o que decidem colectivamente dever ser 

dado, embora também aqui possa extravasar os acordos do grupo. 
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De facto, cumprir os acordos do grupo disciplinar em questões mais 

detalhadas nem sempre é fácil para Margarida, que parece aqui lidar com 

um pau de dois bicos. Se por um lado, a interpretação colectiva do 

programa deixa Margarida mais aliviada, por outro lado, deixa-a mais 

condicionada. No entanto, arranjou uma forma de lidar com a situação. 

Assume a leccionação de tudo o que foi estabelecido pelo subgrupo, 

ficando assim descansada em relação aos compromissos colectivos, mas 

reserva-se na liberdade de poder fazer mais do que foi acordado: 

 
Oh! Por exemplo, ainda há pouco tempo, foi há pouco tempo… 

lá na parte das funções com módulos, depois vem a resolução de 
equações e inequações. O programa só exige com um módulo. E eu aí 
não alarguei. A única coisa em que me excedi, acho que não me 
excedi mas... foi pôr uma equação com dois módulos. Mas também 
não levanta dificuldades. Os meus colegas, quando nos reunimos, 
decidimos: “Olha nós temos pouco tempo, vamos novamente tocar 
nisto no 11º ano, vamos só fazer equações e inequações com um 
módulo, e vamos evitar cair um bocado por exemplo, da função que é 
explícita no módulo seja quadrática”. E eu disse aos alunos, dei alguns 
exemplos, fiz as resoluções com eles, e tentei sempre não… eu disse-
lhes sempre: “Olha, eu não quero estas fórmulas, que eu não tenho 
cabeça para decorar aquelas fórmulas! Quando é menor que não sei o 
quê é com e, é com ou, com não sei quê! Eu não tenho cabeça!” E 
então, tentei sempre colocar-lhes a leitura da distância, de um ponto 
de abcissa x à origem. Vamos considerar sempre que temos esta 
situação, então há-de ser exterior ao intervalo, interior, pronto. Eu 
acho que eles perceberam aquilo, e então já via que eles… Ah, e 
começaram a utilizar calculadora, já começaram a ver… mas eu 
preferi que eles fizessem primeiro no papel e depois transferissem 
toda aquela ideia para a calculadora. Entretanto, há sempre um ou 
outro que… ou na explicação, ou porque olham para o livro. O livro 
tinha lá uma situação, sei lá, x2 - 3x > 1, uma coisa assim. “Professora, 
eu agora desdobrei isto tal e qual e agora o que é que eu faço disto?”, 
“Olha lá, rapaz! Se tu passares um para o primeiro membro, ficas com 
o quê?”, “Com uma coisa muito esquisita!”, “Tu nunca resolveste 
isto? Mas tu nunca resolveste isso?”, “Mas é que são logo dois! E com 
sinais diferentes!” (rindo) E eu digo assim: “E se tu chamares a isso 
uma função, ao primeiro membro? Não te estão a pedir quando a 
função é positiva ou negativa? Tu não sabes?” São daquelas coisas, 
não estava, eu não tinha intenções de lhe tocar, mas... 
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Desta forma, Margarida sente espaço de manobra, quer em relação ao 

programa, quer em relação ao grupo de trabalho, reconhecendo como 

legítimas as opções curriculares que toma de modo a ir ao encontro das 

suas prioridades enquanto professora e a dar expressão à sua pessoa, quer 

em termos de relação interpessoal com os alunos, quer em termos da sua 

preferência em relação à forma de leccionar os conteúdos matemáticos. 

Justifica esta sua postura com o crescimento profissional que sente ter feito, 

no qual a experiência profissional assume um papel de relevo: 

 
Eu acho que não tem a ver com o programa… dar ao professor 

liberdade ou não. Tem a ver com a postura do próprio professor, como 
professor, não só na relação humana mas também da forma como ele 
gosta de transmitir os conhecimentos. Eu já fui mais agarrada à leitura 
do programa e de pôr em causa. “E será que isto e que aquilo?” Se 
calhar aquela autonomia que nós criamos também tem a ver com os 
anos que vão passando, não é? Como em tudo na vida. Eu penso que 
é. Eu costumo dizer, agora de vez em quando na brincadeira, eu 
costumo dizer: “Eu já não… eu já nem respondo a isso. A idade já me 
permite! Não é não me permite… É já me permite!” A idade, em 
termos do que nós sabemos, do que nós passámos, e eu penso que com 
o passar dos anos, as pessoas têm que crescer, não é? Nem sempre 
crescemos à velocidade que queremos. E eu reconheço isso. 

 

 

Influências nas práticas curriculares 

 

As práticas curriculares de Margarida são influenciadas por um 

conjunto de aspectos muito diversos, que foram sendo ilustrados nas 

secções anteriores e que agora se sistematizam. 

Um aspecto determinante nas práticas de Margarida é o exame de 12º 

ano, ao qual se foi sempre referindo com expressões muito fortes, como 

“fantasma de final de ciclo”, “luz vermelha” ou “luz incandescente ao 

fundo do túnel”. Ele condiciona a estrutura dos seus testes, a maior ou 

menor ênfase que põe nos conteúdos matemáticos, a eleição do tipo de 
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tarefas para a sala de aula, o investimento na utilização da linguagem 

formal. Margarida assume claramente esta influência:  

 
Portanto, [o exame] é a tal luz incandescente ao fundo do túnel, 

que nos encandeia, que está sempre ali presente. Se disserem que não 
está, é mentira, não é? Porque por vezes nós até aprofundamos mais 
algum conteúdo, porque sabemos que predomina, de certa forma, no 
exame. 
 

A preparação para exame absorve todo o tempo lectivo da professora, 

que sente como escasso e representa um factor de pressão. Para além disso, 

o programa oficial joga também o seu papel, nomeadamente ao nível das 

unidades temáticas: 

 
Eu acho que o programa é sempre de alguma forma limitativo. O 

programa diz-nos o que faz parte do programa. Pronto. Então a partir 
daí, nós dentro daquilo que nos é dado, podemos aprofundar mais ou 
menos, porque nisso já não nos limitam tanto. Fazem algumas 
excepções, pronto. E nós, então aí temos alguma autonomia. Agora há 
fronteiras. O programa é uma fronteira. Eu não posso deixar de dar 
Estatística porque não gosto!  

 

Na planificação de unidades e aulas, são os livros de texto e mais 

recentemente o site da editora escolar que constituem a base de trabalho de 

Margarida. Ainda neste âmbito, outra grande influência são os seus colegas 

da escola, não só na dimensão formal mas, talvez sobretudo, na informal. É 

na sala de professores que troca impressões, ideias, materiais, e pede 

sugestões a quem julga poder apoiá-la: 

 
Eu acho que o próprio, o próprio envolvimento, a própria forma 

de dar os conteúdos, exige solicitações, ajudas, põe-nos muito mais 
dúvidas. Até a própria avaliação, eu tenho dificuldade, tenho 
dificuldade em avaliar e se calhar eu chego ao pé de uma colega e 
digo: “Tu já fizeste algum trabalho desta natureza?”, “Olha, fiz”, 
“Olha lá, e como é que tu avaliavas isto?”. Porque eu tenho uma 
necessidade enorme de fazer esta questão a alguém. E vou faze-la a 
quem? Ao colega que eu sei que confio, que me poderá ajudar, ou até 
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poderá não ser, ser um que me vai dizer: “Eu não faço a mínima 
ideia!”. Já me têm respondido isto (rindo). 
 

Outro factor de influência são os seus alunos, que se manifesta a dois 

níveis. Em primeiro lugar, na fase de preparação lectiva, na qual Margarida 

planifica tendo em conta “a estrutura das turmas, a capacidade que eles têm 

de receber a informação”. Em segundo lugar, já em contexto lectivo, onde 

toma constantemente decisões que visam acomodar o seu comportamento e 

predisposição para a aprendizagem, a sua reacção às tarefas da aula, as 

dificuldades que revelam e que condicionam a progressão da aula. Também 

neste contexto, o imprevisto é responsável por muito do que faz, em 

particular, na exploração de conhecimentos matemáticos pela qual os 

alunos parecem interessar-se. Conta mais um exemplo, onde novamente 

contraria o programa para corresponder à situação criada na aula: 

 
Por exemplo, a noção de limite. Há coisas que o programa 

impede de se dar, de se escrever. Mas como as coisas surgem 
naturalmente e nós vemos os nossos alunos a encaminharem-se para 
tal, a falar que o valor tende para o seu limite... então eu não posso 
escrever limite quando x tende para!? Só posso escrever daqui a não 
sei quanto tempo!? Quer dizer!  

 

Por último, Margarida destaca um outro factor de influência, talvez o 

mais importante de todos, e que é ela mesma, referindo-se a duas vertentes. 

A primeira, tem a ver com a sua experiência enquanto professora de ensino 

secundário, que já lhe proporciona alguma segurança em termos de saber 

tomar opções eficientes para a gestão e leccionação das matérias: 

 
No início também há alguma insegurança em termos de… será 

que eu vou completar? Ainda não leccionei, não sei quanto tempo é 
que geralmente se demora a dar este conteúdo, não é? Quando nós 
passamos por lá… se calhar, eu até já sou capaz de dizer: “Para o ano 
já não entro assim, vou entrar por aqui e por ali, parece que não mas 
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ganho duas aulas e posso fazer mais exercícios sobre isso.” A prática 
também nos ajuda muito. (…) 

Há uma série de situações que estão na nossa mão, a decisão da 
própria actuação, e que uma pessoa [no início] não está, não está à 
vontade. Claro que com o tempo vamos estando. Com o tempo de 
estarmos a leccionar em termos de: “Experimentei, experimentei, não 
resultou…” É a experiência. O tempo de experiência, o tempo de 
experiência. 
 

A segunda tem a ver com a pessoa que é, com a sua personalidade e 

preferências, com a sua forma de estar. Para Margarida, a dimensão pessoal 

está sempre imersa na dimensão profissional, seja qual for a profissão, em 

particular, na sua: “Eu como professora também sou pessoa (rindo). Eu não 

posso despir um casaco, vestir um casaco…”. Esta dimensão marca 

concretamente aquilo que, recordo, considerou ser os dois pilares da sua 

profissão: a relação interpessoal, que aqui refere como comunicação, e a 

transmissão de conhecimentos, que aqui refere como abordagem dos 

conteúdos: 

 
A postura, a forma de dar a aula… pode ser a mesma matéria 

[para pessoas diferentes] mas é de certeza de uma forma diferente… 
não só da abordagem [dos conteúdos] mas talvez da forma de 
comunicação. Isto tem a ver com a pessoa em si. Eu acho que 
nenhuma pessoa, professora ou não, na sua actividade consegue 
desligar-se do que ela é para o que está a fazer. Pronto. Acho que 
passa por aí. 

 

 

Síntese 

 

Para Margarida, o currículo oficial, que tem o significado de 

programa, constitui um referente essencial de trabalho, que delimita os 

conteúdos matemáticos a tratar, sendo esta a componente que sempre 

destaca quando a ele se refere. Associa-o essencialmente uma listagem de 
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conhecimentos, a qual se esforça por esgotar ao longo do ano lectivo, de 

forma consistente e valorizando aquilo que, no seu entender, mais 

vantagens dará aos seus alunos perante o exame nacional de 12º ano.  

Esta sua preocupação reflecte-se em grande medida nas suas práticas 

curriculares, nas quais exerce o seu protagonismo. Na fase de planificação, 

ele manifesta-se ao nível da definição das abordagens dos conteúdos, e dos 

exercícios a propor aos alunos, que em geral selecciona de manuais 

escolares, usando-os directamente ou fazendo uma composição segundo as 

suas preferências. Na fase de condução das aulas, manifesta-se nas 

estratégias e metodologias que adopta no trabalho com os alunos, em 

relação às quais sente completa liberdade.  

Toma decisões curriculares no contexto do seu subgrupo de trabalho, 

que legitimam as opções relativas à definição específica de tópicos a tratar, 

bem como da matéria que fica por dar, e ainda as relativas à avaliação das 

aprendizagens dos alunos. Assume estas opções colectivas como uma base 

a cumprir, sentindo-se à vontade para ir além delas, nomeadamente, 

extravasando o nível de exigência matemática acordado, caso entenda ser 

necessário ou adequado em função das suas concepções pessoais.  

Sente que as suas práticas curriculares são resultado de um conjunto 

de influências, que se reflectem em diferentes aspectos e com diferentes 

pesos. Salienta o exame, o programa, os manuais escolares, os colegas, os 

alunos e ela mesma. A experiência lectiva tem-lhe vindo a desenvolver a 

confiança na tomada de decisões curriculares, que actualmente justifica 

denotando segurança, fruto do seu amadurecimento pessoal. 

No final deste capítulo, é interessante reparar na metáfora que 

Margarida usou — e cuja ideia retomou por diversas vezes — quando, no 

nosso primeiro contacto, reagiu espontaneamente à minha manifestação de 

interesse em estudar a sua relação com o currículo. Referiu-se-lhes como 
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“patamares de insegurança” e esta imagem tem como sujeitos os 

professores. Em concreto, a insegurança diz respeito à dificuldade que 

sente em conciliar o que ela pretende ensinar, imbuído das suas concepções 

e saber-fazer, e as propostas do programa, com as quais não se identifica 

completamente. Esta é, talvez, a maior tensão que Margarida sente 

actualmente nas suas práticas curriculares: 

 
São patamares de insegurança… mas não é insegurança em 

termos de dar o conteúdo… é a questão de optar pela melhor forma, 
de forma a dar aquilo que eu pretendo que fique dado e não vá contra 
o espírito do programa. 

 
 

 


